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Úvod

chtěli

V této práci bychom
(4.4.1891-7.4.1961).
pak nám

před očima

Válečný

autora.

Zaměříme

se na aspekty literární i

společenské, neboť
upozaděného

vyvstává všestranná osobnost lehce

teprve

terstského

hrdina a morální autorita doby v sobě skrývají i pozorného

spisovatele a sympatizanta s
nenápadně

podat celkový profil Gianiho Stupariche

utlačovanými

v kruhu osobností, které na

národy. Giani Stuparich stojí

přelomu

a v první

půli

20. století daly

vzniknout pojmu "letteratura triestina"l. Již svým židovsko-istrijským původem
zapadá do terstského
perspektivě

hraničního prostředí. Nezůstává

a hranice svého

však

města překračuje směrem

Zastává hodnoty hlásané florentským

časopisem

uzavřen

v terstské

k Florencii a k Praze.

La Voce jako je moralismus,

humanita a odkaz "risorgimenta" v národnostní otázce. Je jedním z terstských
spolupracovníků časopisu

La Voce, generace, která do terstské skrovné kulturní

tradice importuje vociánské myšlenky a skrze

časopis

zase

šíří

téma terstského

irredentismu. S Prahou ho naopak pojí pobyty z let 1912-13 a 1921-22.
Proč
před

se Giani Stuparich zajímalo

český

národ, jeho kulturu a politiku

rozpadem rakousko-uherské monarchie, se pokusíme s pomocí

Stuparichových historicko-politických

spisů

a

článků osvětlit

v průběhu

našeho zkoumání. Cenným zdrojem pro pochopení mnoha souvislostí mezi
Gianim Stuparichem a Prahou nám byly archivní materiály poskytnuté
z Říma Giovannou Criscione Stuparichové (viz Přílohy) a dobový tisk
z archivu Národní Knihovny. Domníváme se, že tímto tato práce
přispět

k

osvětlení počátků

publiku jednoho z

pražské italianistiky a

největších

propagátorů

české

může

představuje českému

kultury v Itálii první

poloviny 20. století.

Neomezíme se však jen na společenský rozměr a politicko-historické spisy
našeho autora. Jednu
válečná

třetinu věnujeme

i jeho literární

tvorbě,

které dominuje

zkušenost, motivy návratu, bolesti a komplikovaný vztah s otcem.

I Maier, 8.: "Condizione della letteratura triestina de! Novecento", In: Saggi sulla letteratura triestina del Novecento, Lint, Trieste, 1968, s.
3-12. Charakteristiky terstské literatury - ovlivněné hnutím kolem časopisu La Voce - jsou podle Maiera introspekce (psaní jako poznávání
sebe sama, život důležitější než literatura, jistá antiliterární tendence), autobiografismus a morální zápal (spolupracovníci časopisu La Voce
používali výraz "esame di coscienza").
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Válka, jak ji prožíval Giani Stuparich (viz kap. 2 Biografie, kap. 2.3 Válka
a

poválečný

života a její
umělecký

vývoj, kap. 4.1
důsledky

život.

Válečná

trilogie), byla

ovlivnily jak

Právě válečná

Stuparichův

zkušenost ho

učinila

ústředním

osobní,

momentem jeho

společenský,

tak i

kritickým pozorovatelem a

moralistou.
Ve svém

morálně

podbarveném díle i ve svých politických aktivitách je
ideálů

Giani Stuparich neúnavným zastáncem

italského "risorgimenta".

Kromě

celkového představení Gianiho Stupariche je naším záměrem také ukázat, jak živý
byl pro

něj

odkaz Giuseppa Mazziniho a myšlenkovo-estetická formace 19.

století.

6

Biografie

2

Na úvod bychom

chtěli představit

život a názorovou formaci Gianiho

Stupariche. Vedle dvou monografie a Stuparichových novinových příspěvků nám
byly bohatým zdrojem materiály z archivu Giovanny Crisione Stuparichové a
memoárové spisy Ricordi istriani\1961) a Trieste nei miei ricordi\1948). Tyto
vzpomínky se

nepřekrývají,

ostře odděleným
bezprostřední

mluvit o

nýbrž se vážou ke

dvěma

Stuparichově životě

ve

životním etapám. Oním předělem byla první

světová

válka, jejíž

zkušenost byla pro našeho autora natolik zásadní, že

životě před

můžeme

a po roce 1915. "Due epoche, due mondi con la loro

atmosfera, coi loro aspetti singolari e diversi. Da una parte si stendono i giorni
sereni,

dalľinfanzia

alla prima giovinezza, con le gioie e i dolori distribuiti in

armoniose sequenze, dall' altra parte precipitano le ore turbate e inquiete in una
discordanza di pena e di felicita, mai disgiunte da un fondo di angoscia,,5. Ricordi

istriani se vztahují k dětství a ranému mládí,
stráveném na Istrii -

vyprávěné přece

ztracenou zemí. Oplakávání "zlatého
bychom mohli
s perspektivou

označit

stáří

čistému

a radostnému

času

jen s lehkou trpkostí a nostalgií nad

času",

který vždy patří

za literární topos nebo za lidskou

nenávratně
přirozenost

minulosti,
spojenou

(rok vydání 1961). Trieste nei miei ricordi pak pojednávají o

Terstu v letech 1918 - 1948, jeho kulturním a politickém zázemí. Jsou to
vzpomínky na

přátele,

cesty, ale i

komentáře

k vlastní literární

tvorbě

bohaté na

sebekritiku a introspekci.

2

Bertacchini, R.: Giani Stuparich, La nuova Itaha, Firenze, 1974, Damiani, R.: Giani Stuparich, Italo Svevo, Trieste, 1992.

Stuparich, G.: Ricordi istriani, Edizioni dello Zibaldone, Trieste, 1964.
4 Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, Garzanti, Trieste, 1948.
5 Stuparich, G.: Ricordi istriani, s.203: "Dvě epochy, dva světy s jejich atmosférou, s jejich jedinečnými a rozdílnými stránkami. Na jedné
straně se rozkládají jasné dny, od dětství do raného mládí, kdy radosti střídaly bolesti v harmonickém rytmu. Z druhé strany se valí bouřlivé a
neklidné časy plné námahy a štěstí provázené všudypřítomnou úzkostí."
3
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2.1

Terstské období 1891 - 1912

"Zemřel Giani Stuparich", oznamuje Josef Bukáček na stranách Časopisu
pokračuje

pro moderní filologii v Praze a

in memoria vzpomínkou na svého

přítele, který tři dny po svých 70. narozeninách 7. dubna 1961 umírá v Římě po

operaci na chirurgické klinice profesora Valdoniho.

Pohřben

hrobky v rodném Terstu. Stuparichovou rodnou zemí, doslova
dětství

ho od

poutaly

vnímal od Terstu

ještě silnější

jasně odděleně,

emoce než k terstskému

byl do rodinné
otčinou,

ke které

přístavu,

a kterou

však byla Istrie, "la mia terra patria ( .. ) Nella

suggestiva aureola che circondava mio padre e la sua famiglia, si andava
maturando il mio amore per ľIstria,,6.
ostrově

Otec, Marco Stuparich, se narodil 3. ledna roku 1867 na
Lussinpiccolo (Mali Lošinj). Rodina Stuparovich
přišla

(později

zkráceno na Stuparich)

na ostrovy Lussinpiccolo (Mali Lošinj) a Lussingrande (Veli Lošinj)

z dalmátského

pobřeží během

17. století. V rodině Stuparichových se

střídalo

povolání kněží a námořníků, přesněji řečeno "proti, cioé dei capi o direttori tecnici
di cantiere,,7, z nichž vzešli často bravurní mořeplavci jako například otec Marca
Stupariche, "il nonno lussignano. II nonno era festoso e gaio come la sua isola,
chiaro e aperto come il mare che 10 circonda"s. Již z této charakteristiky lze vyčíst
silnou náklonnost k otcově

části

rodiny,

ostrovům

a

moři,

které bylo pro

Stupariche symbolem otce. Tento divoký živel si zamiloval, ale dokonale ho
neovládl a nakonec dal

přednost

horám. Rodina

z Vídně a z rodu Kaschmann vzešel slavný operní

babičky přišla

pěvec,

bratr

v 18. století

babičky

Eufrasie,

Giuseppe Kaschmann neboli "zio Bepi". Roku 1878 "zio Bepi" dezertoval ve
válce proti

Bosně

a

Hercegovině

z rakousko-uherského vojska a utekl za hranice

do Itálie. Zpátky do Rakouska, tedy i do Terstu, mu byl vstup zakázán. Po
letech to byl papež Pius X., který
ale "zio Bepi"
velkým

zůstal

dětským

světoznámému pěvci

třiceti

umožnil cestu do Terstu,

do konce života v hloubi duše irredentistou a pro Gianiho

vzorem.

Babička

Eufrasie bydlela na ostrově Cres, ke kterému se

Stuparich, G.: Ricordi istriani, s. 35: "moje rodná země (.. ) V sugestivní svatozáři, která obklopovala mého otce ajeho rodinu, uzrávala má
láska k Istrii."
7 Tamtéž, s. 51: "neboli šéfové či techické vedení loděnic".
8 Tamtéž, s. 49: "lošinský dědeček. Dědeček byl veselý ajiskmý jako jeho ostrov, jasný a otevřený jako moře, které ostrov obklopuje."
6
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Giani

rovněž

vrací ve svých istrijských vzpomínkách. "Avevo dimenticato

Trieste. E quando mio padre, dopo quindici giorni, venne a prendermi per il
ritorno, piansi disperatamente e non mi volevo staccare da Cherso e dalla nonna. ,,9
Otec Marco Stuparich studoval v Capodistria (dnešní Koper), posléze se
usadil v Terstu, kde našel

méně

dobrodružnou práci obchodníka - nešel tak ve

šlépějích svého otce námořníka - a oženil se s Židovkou ze středostavovské

terstské rodiny, Gisellou Gentilli. Gisella Gentili, povoláním porodní asistentka,
přejala křesťanskou

víru a v ní byli vychovánáni i její

tři děti

Giani, Carlo a

Bianca. Otec i matka vystupují ve Stuparichových dílech a byli inspirací jeho
nejvýraznějších

literárních postav jako je otec z povídek II ritorno del padre,

L 'isola a postava matky v románu Ritorneranno a v povídce Un anno di scuola.
Obraz celé rodiny vtiskl

částečnou

podobu i povídce Famiglia,

silně

autobiografická je také povídka II cuore adolescente, v původní verzi Sequenze
per Trieste. Četbu Stuparichova literárního díla musíme však pokaždé podrobit
kritickému zkoumání,

neboť

se nikdy nejedná o spolehlivou autobiografii, ale

fikce tu splývá s vlastním životem v jeden

často nerozdělitelný

celek. Jak píše

Stuparichova dcera Giovanna Criscione Stuparich v předmluvě k vydání Cuore
adolescente. Trieste nei miei ricordi: "Stuparich e uno scrittore che piu di altri ha
narrato la sua vita nelle opere."IO K ambivalentní postavě otce, jeho vlivu na
Stuparichovu názorovou formaci a jejich problematickému vztahu se ještě vrátíme
(viz kapitola 4.2.2). Ke katolickému

sňatku

Marca a Giselly došlo dvacet dva dní

po narození prvního syna Giovanniho Domenica (Gianiho), tedy 26. dubna 1891.
Giani Stuparich, jak sám popisuje, byl citlivým a zasněným

dítětem

s odchýleným

vnímáním skutečnosti, vlastním uměleckému duchu.
"Mi dicono ch'io sono stato un bambino socievole che sapeva fare anche il
chiasso, ma che spesso mi ritiravo meditabondo e silenzioso in angoli dove non
era facile di trovarmi. Forse fin da bambino io non ho saputo mai stare coi piedi
saldi nella realta della vita: non appena mi ci ancoravo, l'immaginazione mi
trascinava via e il rapporto tra me e il mondo diventava anormale. E cosi quando
in me la fantasia dell' artista si maturo, trovo subito la saldatura con la mia
immaginazione connaturata. Nel mio caso (voglio dire che tale sia il caso di tutti
9 Tamtéž, s. 98: "Tenkrátjsem na Terst zapomněl. A když otec po patnácti dnech přišel, aby mě odvezl zpět, zoufale jsem brečel a nechtěl
jsem se pustit Cresu ani babičky."
IQ Criscione, S. G.: "Introduzione: Stuparich, mio padre", In: Stuparich, G.: Cuore adolescente. Trieste nei miei ricordi, Roma, 1984, s. 7:
"Stuparichje spisovatel, který víc než kdo jiný vyprávěl v díle svůj život."
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gli altri artisti) la vita non ha mai girato sul proprio asse centrale, ma su un asse
spostato o addirittura (se e possibile concepirlo) situato fuori di lei stessa."ll "La
nonna ci diceva spesso che da bambino chiamavano Giani 'trap ano silenzioso',,12,
popisuje povahu svého otce Giovanna Criscione Stuparich. Rané
Giani z velké
červenci

části

1902 je

na Istrii a přilehlých ostrovech, kde žije otcova

přijat

dětství

část

tráví

rodiny. V

na osmileté klasické gymnázium, '" Ginnasio comunale' di

Trieste, che fu, si puo dire, la culla intelettuale e morale delle generazioni della
Venezia Giulia. II suo nome 10 pote avere appena dopo la redenzione: Ginnasio
Liceo 'Dante Alighieri'''13. O tři roky mladší bratr Carlo Gianiho následuje a toto
společné
Důkazem

období je radostným
vedení

studentů

časem

poznávání a

k patriotismu bylo

roku 1915 rekrutovali na obranu Itálie z

začínající

téměř

dobrovolníků, kteří

400

řad gymnazistů.

Gianiho velká záliba v historii a sportu, který je pro

politické orientace.
se

Na gymnáziu se rodí

něj neoddělitelně

spjatý s

duševní rovnováhou. "Camminatore, alpinista, rocciatore, sciatore, canottiere,
schermidore, egli e stato, io credo, il piu sportivo tra gli scrittori italiani della sua
generazione."14 Mohli bychom však
Tersťany

říct,

bezprostřední

jako takové. Možná díky

středoevropské

že sportovní

vášeň

je

příznačná

pro

blízkosti hor a vlivu

kultury se v tomto ohlednu liší od ostatních Italů.

"( ... ) Indimenticabili pomeriggi di primavera e

ď autunno,

sotto la

protezione delle vecchie muraglie, con la vista aperta sul mare e la cittit, in un
cielo di rondini che gareggiavano coi nostri gridi, del tutto fuori del commercio
umano, in un mondo piu libero ed elevato; noi a correre, a saltare, a lanciare il
dicso, il giavellotto, la palla vibrata, ad avvilupparci nella lotta greco-romana. (... )
Di tali giomate e rimasto qualche cosa
modo

ďessere

ďincancellabile

in noi, nel nostro stesso

e di sentire."15

II Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s. 128: "Říkají mi, že jsem se jako dítě nebál lidí a dokázal jsem být i hlučný, ale že jsem se často
zamyšlený a nemluvný schovával do koutů, kde mě nebylo lehké najít. Zřejmě jsem už jako dítě nikdy neuměl stát nohama pevně na zemi: a
jakmile jsem byl jen trochu zakotven, moje představivost mě odvedla pryč a vztah mezi mnou a světem se stával abnormálním. Když ve mně
tedy uzrála fantazie umělce, našla ihned podporu v mé vrozené představivosti. V mém případě (chci říct, že tak je to se všemi umělci) se
život nikdy netočil kolem své centrální osy, ale kolem osy vychýlené nebo dokonce (jestli to tak lze pochopit) byl posazen zcela mimo svou

osu."
Criscione, S. G., cit. d., s. ll: "Babička nám často říkala, že když byl Giani malý, tak se mu říkalo mlčoch."
Stuparich, G.: Ricordi istriani, s. 147: "Obecné terstské gymnázium, které bylo, dá se říct, intelektuální a morální kolébkou generací
Venezie-Giulie. Své původní jméno mohlo znova mít až po osvobození Terstu: Gymnázium Dante Alighieri."
I_ Gambini, Q.P.A. předmluva ln: Stuparich, G.: Ricordi istriani, Edizioni dello Zibaldone, Trieste, 1964, s. 17: "Chodec, alpinista,
horolezec, lyžař, veslař, šermíř, myslím, že byl jeden z nejsportovněji založeých italských spisovatelů své generace."
I5 Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s. 24: "Nezapomenutelnájarní a podzimní odpoledne, pod ochranou starých hradeb s otevřeným
výhledem na moře a město, na nebi vlaštovky, které s námi soupeřily v křiku, zcela mimo lidský shon, svobodněji povzneseni nad světem:
běhali jsme, skákali, házeli diskem, oštěpem, medicimbálem, zaplétali se do řecko-římského zápasu. ( ... ) Z těchto dnů v nás, v našem
způsobu bytí a vnímání, zůstalo něco nesmazatelného."
12
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Takový přístup k pohybu zůstane Stuparichovi po celý život, což dokládájí
časté

jeho oblíbené a velmi

konkrétně pohoří

osudným),

výlety do hor Geden z nich mu bude roku 1938
přímo

Krasu, jež se zvedá

zpoza Terstu dál do

vnitrozemí. "E proprio questa terra carsica, che abbiamo alle spalle, a metterci nel
sangue poesia e amore per la montagna. Impariamo a conoscere il Carso fin da
ragazzi, e via via con l' eta approfondiamo questa conoscenza; e anche dopo averlo
abbandonato per mire piu lontane, vi ritorniamo con l'animo pronto a riamarlo.
(Parlo in presente, ma dovrei usare il passato; il Carso, il nostro Carso l'abbiamo
perduto; ce ne hanno lasciata una stricsiolina tanto perche sentissimo anche di piu
quel che abbiamo perduto ).,,16
Giani se neudrží, aby ke vzpomínkám na zamilovaná místa
hořkou

poznámku zachycující stav z roku 1947.
Nyní se podívejme na vývoj Stuparichových politických

Nesporně

něj

se u

personifikovány
silný

nepřipsal

již od

členy

antiněmecký

dětství

rodiny a

postoj, který

projevovaly

podmíněny
měl

dvě

postojů.

jasné tendence, které byly

rodinnou tradicí. První tendencí byl

Giani spojen se starým strýcem z matčiny

strany Francescem Giuseppem. ,,( ... ) io fin da ragazzo non potevo soffrire gli
austriacanti e tutto il mio animo si rivoltava contro il loro modo di pensare.,,17
Z otcovy strany byl naopak

ovlivněn

Terstu, které do roku 1918

patřily

bojovným postojem v otázce území Istrie a

k Rakousku, ale byly

tradičně

vnímány jako

italské. U prastrýce Giuseppa Kaschmanna se sice nejednalo o

vědomě

artikulovaný irredentismus, ale díky svému protirakouskému postoji se musel celý
život potýkat s nepřijetím ve vlastní istrijské zemi.
Zásadní vliv na
povahou blízko lidem a

Stuparichův

politický cit

měl

cítění,

sociální

měl

otec. NejellŽe byl svou

ale byl také

přítelem

Ragosy, jenž

patřil ke skupině Guglielma Oberdana l8 a kterého u sebe několikrát schovával.

Sám byl za
otcovu

účast

živelně

na irredentistických manifestacích krátce

revoltující povahu na

příkladu

jedné

vězněn.

návštěvy

Stuparich

otcových

líčí

sestřenic

na Istrii. "Nell'ufficio, come in tutti gli uffici governativi austriaci, pendeva dalla
16 Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s. 26: "Je to právě tato krasová země, kterou máme za zády, a která nám vlila do krve poezii a lásku
k horám. Poznáváme Kras od chlapeckých let, a postupně s věkem prohlubujeme tento vztah: a i když jsme ho časem opustili pro vzdálenější
cíle, vracíme se k němu s duší stále připravenou znovu ho milovat. (Mluvím v přítomnosti, ale měl bych použít minulost: Kras, náš Kras
jsme ztratili: nechali nám z něj jen nepatrný proužek, abychom o to víc cítili jeho ztrátu.)"
17Tamtéž, s. 52: ,,( ... ) užjako kluk jsem nemohl vystát prorakušáky a celá má duše se vzpouzela jejich způsobu myšlení."
18 Guglielmo Oberdan (1858-1882) v čele ostatních italských irredentistů zorganizoval v roce 1882 neúspěšný atentát na Františka Josefa, za
který byl rakouskou policií uvězněn a popraven. Viz: http://t.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Oberdan
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parete un ritratto di Francesco Giuseppe. 'E alIora - grido mio padre indicandolo
- quando 10 buttiamo giu e gli diamo fuOCO?,,,19 Stuparich utvrzuje svou
přirozenou

in me

sympatii k socialismu slovy: "La mia naturale evoluzione, maturando

ľ esperienza

e 10 studio, era verso il socialismo. I duri anni delIa mia

infanzia e delIa mia adolescenza (la fatica dei miei genitori per migliorare le
nostre condizioni economiche, la lotta contro la miseria .. ) mi facevano solidale
coi poveri ( ... ). ,,20
Ale ještě před tzv. "avvicinamento razionale al socialismo,,21, ke kterému
došlo za studií na pražské
pozdější

univerzitě,

prožívá

několik

situací

určujících

pro

vývoj.,,( .. ) ricordo al tempo delIo sciopero generale e poi delIa vittoria

socialista e il conquistato suffragio univers ale in Austria, io vissi nel chiuso delIa
mia anima emozioni fortissime. NelIe famose giomate del 1902, abitavamo alIora
sul Corso, io ero a tutte le ore, pur che potevo, alIa finestra. Le dimostrazioni, la
folIa caricata, le tegole lanciate giu dai tetti, i soldati in riga che avanzavano e
sparano,

ľ orrore,

i morti e i feriti, e poi 10 stato

ď assedio,

1e pattuglie dei

gendarmi che battono sinistramente il passo per le vie deserte, tutto era avvenuto
davanti ai miei occhi e al mio animo appassionato."22
Od

dětství

také se zanícením prožívá svou italskou identitu, i když jeho

pozice nebude nikdy
politica

ďitalianita

čistě

irredentistická. "Fin da ragazzo ogni manifestazione

mi elettrizzava e, a nove anni, quando in citta si sparse

fulminamente la notizia

delľuccisione

di re Umberto, era un caldo pomeriggio di

luglio, io mi buttai sul letto e piansi convulsamente.,,23 Na gymnáziu se pak
vymezuje oproti
sympatizuje

liberálně-národní straně

většina studentů

republikány. Republikáni byli

hlásající radikální nacionalismus. S ní

a Stuparich se naopak
stejně

spřátelí

se socialisty a

jako liberálové vášniví irredentisté, ale jejich

programem bylo "prima di tutto anche a Trieste

ľItalia

di Mazzini e poi la

19 Stuparich, G.: Ricordi istriani, s. 119: "V kanceláři, jako na všech vladních rakouských úřadech, visel na zdi portrét Františka Josefa.
"Takže - zakřičel můj otec s rukou namířenou na obraz - kdy ho konečně shodíme aspálíme?"
20 Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s.53: "Můj přirozený vývoj, kdy ve mně uzrávalo studium a životní zkušenost, byl směrem
ksocialismu. Tvrdá léta mého dětství a mého dospívání (usilovná snaha mých rodičů zlepšit naše finanční podmínky, boj proti bídě .. ) mě
naučili solidaritě s chudými (... )."
21 Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, Garzanti, Trieste, 1948, s. 53: "rozumový příklon k socialismu".
22 Tamtéž, s. 53: "( ... ) pamatuj uji na čas velké stávky a pak na vítězství socialistů a získání všeobecného hlasovacího práva vRakousku,
uvnitř mé duše jsem zažíval velmi silné emoce. V těch slavných dnech roku 1902 jsme bydleli na Korzu ajá se díval z okna po celou dobu,
jakjen to bylo možné. Demonstrace, ozbrojený dav, tašky házené ze střech, postupující a střílející šik vojáků, hrůza, mrtví azranění, a pak
stav obležení, strážné hlídky, jejichž krok temně duněl opuštěnými ulicemi, to vše se odehrálo před mými zraky a před mou rozvášněnou
duší."
23 Tamtéž, s. 52: "Od malička mě fascinovala každá politická manifastace italského elementu a vdevíti letech, když se ve městě rychlostí
blesku roznesla zpráva osmrti krále Umberta, zrovna bylo horké červencové odpoledne, jsem se vrhl na postel a štkavě jsem plakal."
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fratellanza dei popoli,,24. Jistý čas čte republikánský deník Emancipazione a
navštěvuje

kavárnu Edera. Ale neuspokojí ho republikáni, místní socialisté, am

vyhraněný

liberálně-národní

irredentismus

strany, který nabírá podoby až

xenofobního nacionalismu, a spíše než u Karla Marxe hledá inspiraci u Giuseppa
Mazziniho. Mazziniovská vize sjednocené Evropy navzájem si rovných
obrozených

národů,

zájem o mladé slovanské národy,

antiněmectví

a

umírněný

socialismus jsou pro mladého, eticky smýšlejícího Stupariche výchozí pozicí.
Plody této orientace bude spolupráce s

časopisem

La Voce, dále pražský pobyt,

kterým vyvrcholí zájem o český národ, a následující první Stuparichova publikace
La nazione czeca25 •
Překlenutí

soucitem s

zdánlivého rozporu mezi silným italským národním

utlačovaným

socialismu - Stuparich

národem (až v druhé

vysvětluje:

řadě

cítěním

a

slovanským) - vlastním

"Questo senso di partecipare col cuore alle

rivendicazioni di un popolo che spezzava le proprie catene, era in me a1trettanto
vivo del sentimento nazionale, e mi pareva che questi due sentimenti non si
conciliassero mai tanto bene in me come davanti alla figura simbolica di Garibaldi
in camicia rossa.,,26 Svůj postoj a vypjatou atmosféru v předválečném Terstu
popisuje Stuparich na stránkách deníku II Ponte: "In quei tempi Trieste era sotto
l' Austria. Essere allora, a Trieste, italiani e non irredentisti, come eravamo noi,
voleva dire mettersi in una posizione difficile, correndo il rischio di passare per
austrofili e sl avofili. (... ) Gli irredentisti conseguenti dovevano volere la guerra;
ecco perche non eravamo irredentisti noi: noi ne volevamo la guerra per se stessa,
ne desideravamo che l'ltalia rischiasse di propria iniziativa una guerra per
Trieste"27
Po
spolu s

ukončení

přáteli

německou

studia na gymnáziu se díky získanému stipendiu roku 1910

Guidem Devescovim a Ginem Venutim zapíše na pražskou

univerzitu. Na

jaře

1911 podnikne sám cestu

Střední

Evropou

(Rakouskem, Německem, Belgií, Švýcarskem a Francií), aby si rozšířil horizont a
Tamtéž, s. 52: "ze všeho nejdřív i v Terstu Mazziniovu Itálii a teprv pak svornost mezi národy".
Stuparich, G: La nazione czeca, F.Battiato, Catania 1915.
26 Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s. 54: "Tento smysl pro upřímnou spoluúčast na požadavcích národa, který rozbíjel vlastní okovy,
byl ve mně stejně živý jako nacionální cítění a zdálo se mi, že tyto dva city se ve mně neslučují nikde jinde tak dobře jako před symbolickou
postavou Garibaldiho v červené košili."
27 Stuparich, G.: "La realta di Trieste", Jl Pante, aprile 1954, s. 549-556, cit. podle: Damiani, R.: Giani Stuparich, Edizioni "Svevo", Trieste,
1992, s. 47: "V té době byl Terst pod nadvládou Rakouska. Tenkrát být v Terstu Italy a nebýt irredentisty,jakjsme byli my, znamenalo
stavět se do těžké pozice a vystavovat se nebezpečí, že vás budou pokládat za austrofily a slavofily. (... ) Důslední irredentisté museli chtít
válku; takže proto jsme my irredentisty nebyli: my jsme válku nechtěli ani pro ni samotnou, ani jsme si nepřáli, aby Itálie z vlastní iniciativy
riskovala válku kvůli Terstu."
2-1
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mohl lépe
poválečné

porozumět

mazziniovskému modelu mladé spojené Evropy. Z

perpektivy Stuparich hodnotí tento

čas

tomuto modelu blížila nejvíce. "Prima della guerra

jako dobu, kdy se Evropa
deľ14,

Europa era un solo

paese, in cui si parlavano si varie lingue, tuttavia ci s'intendeva, c'era una
aspirazione comune di civilta e, sebbene ci fossero i confini degli Stati, con

Ull

po'di buona volonta da parte di tutti si sarebbero lentamente potuti eliminare. (... )
prima

ľEuropa

era veramente vicinissima a es sere un'Europa unita e buona

custode e amministratrice della sua grande civilta millenaria, mentre dopo
l'Europa si spezzo, s'avvoltolo nella barbarie e fu sul punto d'inabissarsi 28 . Penso
che mai come in quegli anni che precedettero la prima guerra mondiale, noi
fummo cosi vicini a una reciproca comprensione tra i popoli europei, agli Stati
Uniti d'Europa.,,29
Vize spojené Evropy ho neopustí ani po druhé
zamýšlí ve svých rozhlasových

příspěvcích,

světové

válce, kdy se takto

vydaných 1955 pod titulem Piccolo

cabotaggio 30.

Jen se studentskou
student všechny

zmíněné

průkazkou

v kapse

přechází

roku 1911 jako chudý
či

hranice a za celou dobu není jedinkrát tázán

kontrolován. Teprve po vypuknutí války roku 1914

překračuje

v prosinci pod

cizím jménem italskou hranici a poznává, co je to cestovní pas.
Zimu 1911-1912 tráví Stuparich ve Florencii, kde pronikne díky
velkému vzoru Scipiovi Slataperovi do

kruhů

kolem florentského

příteli

časopisu

a

La

Voce a jako jeden z prvních čte manuskript Slataperova Jl mio Carso, který na něj

a na jeho bratra Carla
tehdy již

třetím

udělá

hluboký dojem. Scipio Slataper žije ve Florencii

rokem a je aktivním spolupracovníkem La Voce, kde se

věnuje

žhavému tématu italského irredentismu.

28 Stuparich, G.: Piccolo cabotaggio, Ediz. Radio ltaliana, Trieste, 1955, s. 92: "Před válkou, tedy před rokem 1914, byla Evropa jednou
zemí, ve které se mluvilo různými jazyky a přesto si lidé rozuměli. Existovala zde společná touha po kultuře a ačkoli zde byly hranice mezi
státy, s trochou dobré vůle na straně všech se mohly vbudoucnu pomalu smazávat. Dřív byla Evropa opravdu blizoučko spojené Evropě,
kterájakožto dobrá strážkyně spravovala své ohromné tisícileté kulturní dědictví. Zatímco pak se Evropa rozpadla, zapletla do
nekultivovaností avrávorala nad propastí."
29 Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s.55: "Myslím, že nikdy jako v těchto letech, které předcházely první světové válce, jsme nebyli tak
blízko vzájemnému porozumění mezi evropskými národy, spojenými národy Evropy."
30 Stuparich, G.: Piccolo cabotaggio, s. 127-149: ,,(Před válkou) ľEuropa non era ancora matura per capire che la sua salvezza stava

nell 'unione; bisognava andare fino in fondo al processo nazionale, esasperarlo, farlo diventare nazionalismo e imperialismo, bisognava che
avvenisse il cozzo, pereM sopra la polvere delle rovine gli europei sollevassero la faccia insanguinata e si guardassero I 'un I 'altro in volto e
si accorgessero d 'essere ( ..) fratelli. " "Evropa nebyla ještě dost zralá na to, aby pochopila, že její záchrana tkví ve sjednocení; bylo
zapotřebí jít až kjádru národního hnutí, vyprovokovat ho, nechat ho přerůst v nacionalismus a imperialismus. Bylo zapotřebí konfliktu, aby

Evropané zvedly svou zkrvavenou tvář z prachu trosek, podívali se navzájem do očí a uvědomili si, že jsou (... ) bratři."
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2.2

Mezi Prahou a Florencií

Na podzim 1912 Stuparich obnoví studia na pražské německé
tráví v Praze akademický rok 1912-1913, aniž by však

přerušil

univerzitě

a

kontakty s Itálií.

Osa Praha-Terst-Florencie bude pro jeho nadnárodní evropské ideje ideálním
prostředím.

"( ... ) ne11912, mi mettevo di sera in treno a Trieste, facevo una 1unga

dormita non disturbato da nessuno, 1a mattina seguente scendevo a Praga.,,31 Giani
Stuparich bydlí v Nitranské ulici
přednášky

Č.

11 na Královských Vinohradech a dochází na

do Klementina. Jak vnímá pražskou architekturu, dokládá jeho

vzpomínka z roku 1959, napsaná pro terstské noviny Jl tempo dellunedi. Cestou
na univerzitu se

každodenně

vydává Václavským

náměstím,

"una piazza ch' e

forse unica a1 mondo per 1a sua larghezza:un immenso rettango10 in pendenza ( ... )
E siamo, fina1mente,

a1ľUniversita.

(... ) Aria massiccia e maestosa de1 Seicento!

Ma ľ aula della facolta di 1ettere in cui entriamo,
pianterreno: 1e po1vere

de1ľimpiantito

e un oscuro e basso stanzone a

consumato e corroso entra ne1 naso e 1e

volte del basso soffitto pesano sulla testa.,,32 Plurál používá kvůli svému druhovi,
"amico friu1ano", Ginovi Venutimu, který díky své bodré povaze,
domácímu proviantu Stuparichovi
překonat

připomíná

zpěvu

a

"la nostra patria" a pomáhá mu

nostalgii po rodné zemi. Jsou však i chvíle, kdy se Stuparich nechá unést

krásou Prahy. "Uscito

(da1ľUniversita)

(... ) si apre la vista su uno dei piu aerei e

deliziosi castelli del mondo, ha un'attrattiva per me cosi irresistibile che, specie in
giomate di cielo azzurro, io dimentico di ritomare al Clementinum (... ) E godo
della Moldava (... ) de1 contrasto che 1a patina scura di questo ponte fa col verde e
rosa della collina dirimpetto e con la chiara pietra de1 castello 1a in alto. Qua,
inebriato dalla vista, non sono piu in una citta straniera, ma sento

ď essere

in

quella patria universa1e, che e1a patria della be1ezza.,,33
31 Tamtéž, s. 94: "( ... ) Vroce 1912jsem si vždycky večer sedl vTerstu do vlaku, nikým nerušen jsem se pořádně prospal a druhý den ráno
jsem vystupoval v Praze."
32 Stuparich, G.: "Praga 1910", ln: II tempo dellunedi, Lunedi 12 Ottobre, 1959: "náměstí, které je díky své délce unikátní:
rozlehlý sešikmený obdelník. (... ) Ajsme konečně před univerzitou. (... ) Masivní a majestátní dech 17. století! Avšak aula
filozofické fakulty, do které vstupujeme, je tmavá nízká místnost v přízemí: prach z omšelé a ošlapané podlahy vniká do nosu a
klenby nízkého stropu tíží nad hlavou."
33 Tamtéž: "Před univerzitou se otvírá pohled najeden z nejvzdušnějších a nejkřehčích hradů světa. Má pro mě tak neodolatelně
silnou přitažlivost, že hlavně za jasných slunečních dnů se zapomínám vrátit do Klementina (... ) A užívám si Vltavy (... )
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Guido Devescovi vzpomíná na společná léta na pražské univerzitě:
"Anni felici quelli in cui, le sere

ď estate,

si andava a passeggiare ne1

parchi di Vinohrady, l'uno accanto l'altro, e talvolta Giani, che aveva, forse pochi

10 sanno, una bellissima voce di tenore, cantava, con rapimento degli innamorati
che si fermarono ad ascoltarlo anche se non comprendevano quella sua lingua,
delle canzoni italiane e sopratutto triestine (... ).,,34
Pražský pobyt byl pro Stupariche zásadní pro jeho

přilnutí

k socialismu

("avvicinamento razionale al socialismo") a jeho formaci k evropanství v
mazziniovském duchu. Praha mu

otevřela

novou perspektivu, jak se dívat na

národnostní otázku a krizi rakousko-uherské monarchie nejen z

uzavřeného

terstského zálivu.
"( ... ) era la prima volta che io uscivo dai limiti della mia citta e mi rendevo
conto di tante cose che o non penetravano nella mia citta o vi giungevano
deformate. (... )Da Praga, come non mi sarebbe stato possibile da Trieste, 10
m'accorsi che l' Austria, nella grave crisi di trasformazione che i tempi le
imponevano, poteva esser veramente avviata a diventare una pili grande Svizzera
e, conciliando le vite libere delle varie nazioni nel suo seno, formare la base per
una prossima federazione di tutti i popoli europei.,,35
Tento sen vytvořit z monarchie druhé Švýcarsko však nebyl zcela nový.
Před začátkem

války sdílel tuto vizi

například

i Tomáš G. Masaryk, před ním ještě

Fr. Palacký.
Stuparichovy zájmy a názory se v Praze setkaly s realitou mladého národa
usilujícího o rovnoprávnost a se stále

větším

národním

sebevědomím.

Po

dualistickém rozdělení roku 1867 se Češi nesmířili s provinciální menšinovou
pozicí v centralistickém systému Rakouska a snažili se o získání více národních
práv a

upozorňovali

uvidíme

při

na sebe

čilou

podrobném zkoumání v

aktivitou v oblasti kultury a ekonomie. Jak
příští

kapitole, Stuparich se inspiruje knihou

kontrastu, který vytváří tmavá patina tohoto mostu s růžovo-zelenou barvou protějšího kopce a s jasným kamenem hradu výše v
pozadí. Tady, opojen pohledem, už nejsem v cizím městě, ale cítím se být v té univerzální vlasti, kterou je vlast krásy."
3-1 Devecsovi G., In: Umana, Trieste, giugno 1961, numero speciale dedicato a Stuparich: "Byly to šťastné roky, kdy jsme o letních večerech
chodili na procházky do vinohradských parků, jeden vedle druhého, a Giani, který měl- to možná málokteří vědí - krásný tenor, občas
zpíval. S vytržením se milenci zastavovali a poslouchali, i když nerozuměli tomu jazyku italských a především terstských písní."
35 Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s.56: "Bylo to poprvé, co jsem vykročil za hranice mého města a uvědomil jsem si mnoho věCÍ,
které buď do mého města nepronikaly nebo se tam dostávaly již pokřivené. ( ... ) Z Prahy, jak by pro mě z Terstu nebylo nikdy možné, jsem si
uvědomil, že Rakousko, ve vážné krizy transformace, kterou na něj kladla doba, mohlo být opravdu nasměrováno k tomu stát se větším
Švýcarskem a, kdyby smířilo ve svém lůně svobodné existence různých národů, mohlo tak vytvořit základ pro budoucí federaci všech
evropských národů."
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O.Bauera Die Nazionalitatenfrage und die Sozialdemokratie, kde je rozvoJ
kultury, urbanismu a

Z

toho vyplývající národní

sebevědomí

menších

národů

dualistické monarchie determinován ekonomickým vzestupem. Stuparichovým
přínosem je navíc teorie tzv. kulturního irredentismu36 , nebot' kultura je z jeho
perspektivy ještě zásadnějším motivem.
Pro Stupariche je novou dimenzí také
národů

a kultur,

české

německé

a

zdánlivě přátelské

(nepočítáme-li

silnou, avšak z

germanizovanou, menšinu židovskou, ke které se Stuparich nijak
tomto

prostředí dotváří

soužití dvou

Evropě

Stuparich teorie o federativní

většiny

nevyjadřuje).

a i

přes

V

tvrdou

kritiku Terstu - "vociano, socialista, slavofilo: tali note informative bastavano a
rendermi meno facile ľ esistenza nella mia citta,,37 - se se zájmem a obdivem
věnuje studiu Čechů, poslušný upomenutí Giuseppa Mazziniho z roku 1857: "Noi

dobbiamo, amici o nemici, far di conoscere intimamente gli slavi.,,38
Prvním plodem Stuparichova zájmu o

dell'Austria, který

zřejmě

na

Slataperův

českou

otázku je

článek

I tedeschi

popud z prosince 1912 zasílá

Prezzolinimu do Florencie a který 9. ledna 1913 vychází v

časopise

La Voce. "Ero

uno dei primi in ltalia a parlare del popolo czeco moderno.,,39 Úspěšná spolupráce
pokračuje

17. dubna

vydáních 26.

článkem

června

a 3.

Gli czechi a stat' La Boemia czeca vychází ve dvou

července

téhož roku. Následují

čtyři

recenze knih s

národnostní tématikou Rakouska-Uherska a tím Stuparichova spolupráce s
florentským

časopisem končí,

nebot' jeho postoje a styl se již radikálně rozcházejí

s tehdejším profilem La Voce. Obsahu Stuparichových
celé spolupráci

včetně

jejího

vyústění

příspěvků

do La Voce a

roku 1915 v publikaci La nazione czeca se

budeme věnovat důkladně až ve třetí kapitole.
Kromě
věnuje

studia

českých

politicko-historických souvislostí se Stuparich

i přípravě diplomové práce o Machiavellim,

kvůli

které tráví

podzim roku 1913 (od října do prosince) v Berlíně v Královské
Poté se Stuparich

přesouvá

tři měsíce

na

knihovně.

do Florencie, kde nalézá ukotvení a orientaci

své italské identity (neboli "italianita"). Florencie byla zejména pro Terst'any

Apih, E.: Jl ritorno di Giani Stuparich, cit. podle: Damiani, R.: Giani Stuparich, ed."ltalo Svevo", Trieste, 1992, s.38.
Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s.57: "spolupracovník časopisu La Voce, socialista, slovanofil: taková označení stačila k tomu, aby
mi byla znepříjemněna existence v mém městě".
38 Mazzini G.: Lettere slave, 1857, cit. podle Bertacchini, R.: Stuparich, La Nuova Italia, Firenze, 1968, s. 16: "Máme povinnost, přátelé či
nepřátelé, poznat důvěrně Slovany."
39 Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s. 56: "Byl jsem jeden z prvních v Itálii, kdo začal mluvit o moderním české národě."
36

37

17

odstrčeni.

symbolem západní latinské kultury, od které se cítili být
dříve

poznává substanci

jen

vysněné

Stuparich tak

a zidealizované vlasti. Pobyt navíc sdílí se

svým bratrem Carlem, který se zapsal na florentskou univerzitu v říjnu 1913 a žil
době

ve Florencii až do vypuknutí války. Carlo se v té
psaní básní a podrobuje

upřímné

velmi

kritice Gianiho první literární pokus. Po

nevyzrálé sentimentální povídce se Giani vrací k literární

tvorbě

již bez možnosti Carlova kritického pohledu a s hlubokou
době

Spolu se Scipiem Slataperem v té
věnoval

evropským

národům

intenzivně věnuje

plánují vydávat
měl

a kulturám. Slataper

kulturu a kulturu severských zemí. Carlo se

až po 10 letech,

válečnou

zkušeností.

časopis,

jenž by se

mít na starosti

měl věnovat

německou

Anglii, Francii a

Španělsku a Giani měl pojmout východoevropské slovanské národy.

2.3

Válka a poválečný vývoj (1915-1920)

Vyústění

Ferdinanda
řešení

radikálního srbského nacionalismu vatentát na Františka

ďEste

28.

června

1914

učinilo přítrž

všem snahám o pacifistické

problému Rakouska-Uherska, neboli tranfsormaci monarchie na federativní

stát a tím i vznik nové Evropy. Obsazení Belgie vilémovským

Německem

a jeho

útok na Francii vzbudily v Itálii vlnu intervencionismu vedenou mimo jiné
Stuparichovým vzorem Salveminim a nasměrovanou v první
Italský intervencionismus však

měl

řadě

proti Německu.

zástupce jak mezi radikálními nacionalisty

nacionalisty vitalistického ražení (Corradini, Prezzolini), tak mezi
opatrnějšími

demokraty, kam se

řadil

umírněnými,

Stuparich se svými terstskými

Stuparich, na rozdíl od Slatapera zklamaného vypuknutím války,
stav nakonec jako nutnou obranu Terstu
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před

či

přáteli.

přijímá válečný

pangermánským

nebezpečím,

nazývá ji však tragickou nutností. ,,( ... ) ebbimo la sensazione che la futura unita
europea veniva buttata indietro chissa per quanto tempo. (... )Non restava se non la
guerra, per strappare all'impero asburgico, anzi al dominio prussiano, queste
nostre terre che appartenevano per diritto naturale e per affermazione secolare di
civilta all'Italia.,,4o
řečeno,

Jak bylo

Stuparichovo stanovisko nebylo

čistě

Nepožadoval válku pro ni samotnou, ani válku riskovanou jen

irredentistické.
kvůli

navrácení

Terstu,

nicméně

světové

válce a terstské otázce vzhledem k Rakousku popisuje z perspektivy roku

ji chápal jako šanci pomoci Itálii. Vývoj svého postoje k první

1954, kde velmi jasně artikuluje problém rakousko-uherské ekonomické základny
a terstské "italianity": ,,( ... ) se l' Austria - come era infatti possibile e come ve la
spingevano certe illuminate correnti del socialismo - s'avviava progressivamente
verso una confederazione di popoli, futura base per una

piů.

larga confederazione

europea, Trieste, restando nello Stato danubiano, poteva benissimo conciliare il
suo avvenire economico con la sua funzione storico-nazionale, senza perdere nulla
della sua italianita. Ma, quando l' Austria scel se la via opposta, legandosi al carro
del pangermanesimo e provocando la guerra, quando l'avvenire d'Europa prese
storicamente Ull corso ben diverso da quello che speravamo noi, allora ci fu chiaro
il pericolo che correva Trieste. Non si trattava

piů.

di conciliare benessere

economlCO e italianita, ma di salvare la propria esistenza, difendersi dal
.

pangermaneslmo.

,,41

Nešlo ani o rozpor s dřívějším požadavkem zachování Rakouska,

neboť

tento postoj podléhal podmínce transformovaného Rakouska. "Austria rigida,
dell 'Imperatore" naproti tomu legitimovala boj o získání usurpovaných území
Terstu a Trenta. Vzhledem k literárním

dílům

vzniklým z bezprostřední

zkušenosti lze tvrdit, že se Stuparich s válkou

nesmířil

válečné

a stále se s ní jako

s nevyřešeným problémem konfrontoval. "Quando si pensi, tenendo nel debito
conto opere come 'Guerra del'15' e 'Colloqui con mio fratello' destinate a
.0 Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s. 61: "Měli jsme dojem, že budoucí jednota Evropy byla zahozena na kdoví jako dlouhou dobu.
Nezbývalo nic než válka, aby byla rakouskému či snad i pruskému imperiu sebrána tato naše území, která patřila Itálii na základě
přirozených podmínek stvrzené staletou kulturou."
., Stuparich, G.: "La realta di Trieste", Jl Pante, aprile 1954, s. 549-556, cit. podle: Damiani, R.: Giani Stuparich, Edizioni "Svevo", Trieste,
1992, s. 47: "Jestliže Rakousko - jak bylo vlastně možné ajak ho podněcovaly jisté osvícené socialistické proudy - směřovalo ke
konfederaci, budoucímu základu pro širší evropskou konfederaci, Terst, pokud by zůstal v dunajském státu, mohl velmi dobře smířit svou
ekonomickou budoucnost se svou historicko-národní funkcí, aniž by ztratil cokoliv ze své italskosti. ( ... ) Ale když si Rakousko zvolilo
opačnou cestu, připojilo se k pangermánskému táboru a vyprovokovalo válku, když budoucnost Evropy vzala historicky úplně jiný směr
než ten, v který jsme doufali my, tak nám bylo jasné nebezpečí, které Terst podstupoval. Už se nejednalo o smíření ekonomického blahobytu
s italskostí, ale o záchranu vlastní existence a obranu před pangermánstvím."
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nascere direttamente dall' esperienza di guerra, che Stuparich triestino, socialista,
sopranazionalista e slavofilo (ma non panslavista) cerca ancora di orientarsi, di
soppesare criticamente la guerra nel preventivo delle sue ragioni politiche e
sociali. ( ... ) E solo il fallimento, il rimando disatroso sine die della soluzione
federalista ed europea 10 induce ad accettare 10 scoppio del con:flitto.,,42
Léto 1914 je posledním létem, které Stuparich tráví s celou rodinou na
obvyklém

místě

- v istrijském

městečku
vyučuje

diplomové práci a na podzim 1914
námořnické
překračuje

věnuje

Umago (Umag). Giani se

jako suplent italskou literaturu na

škole v Terstu. V prosinci získává falešný pas a v lednu 1915

hranice v Cervignanu pod jménem Teofilo Marini. Ve Florencii

sdílí s bratrem byt v ulici "La Farina", píše úvod ke Carlem
korespondenci Heinricha Kleista, spolu se
Pro Stupariche byly tyto

tři společně

věnují

strávené

opět

přeložené

poezii a vojenskému výcviku.

měsíce "ľ epoca

nostra, di me e di

mio fratello Carlo. Debbo dire il periodo piu bello e pieno della mia giovinezza,,43.
31. března 1915 odevzdává diplomovou práci Machiavelli in Germania 44, která se
dočká zveřejnění

V

červenci

s předmluvou dcery Giovanni Stuparich Criscione roku 1985.

roku 1915, když už je Stuparich na

frontě,

vychází v Catanii u

vydavatele Francesca Battiata jeho první kniha La nazione czeca, jež vyplynula
z předchozích studií pro
řadě

časopis

La Voce. Jedná se o

třetí

publikaci v plánované

La Giovane Europa po slavné monografii Gaetana Salveminiho Mazzini a

L 'Albania che nasce od spisovatele EugeniaVainy. Stupariche k oběma

autorům

poutal silný cit přátelství a obdivu a být s nimi zahrnut do jednoho celku mu bylo
důvodem

k hrdosti.
května

1915 byli bratři Stuparichové a Scipio

přihlásili

jako terstští dobrovolníci do prvního

Po vstupu Itálie do války 24.
Slataper jedni z prvních,

kteří

se

regimentu sardských granátníků v Římě. Jsou nasazeni na severovýchodní frontu
podél

řeky

lsonzo

(Soč)

pouhých 25 km od Terstu.

Během

této linii vytrvale vzdorovala italská vojska rakouským

roku 1915 a 1916 na

útokům.

Tam také Carlo a

Giani zažívají zákopovou válku, o které podává svědectví deník La guerra del' 15.
Scipio Slataper je

smrtelně zraněn

v boji u Podgory v prosinci 1915. V

bitvě

u

H Bertacchini, R.: Stuparich, La Nuova ltalia, Firenze, 1968, s. 40: "Když pomyslíme, že Tersťan Stuparich - vezmem-li v úvahu díla jako
"Guerra de!'l5" a "Colloqui con mio fratello" zrozené přímo z válečné zkušenosti - socialista, nadnárodní duch a slovanofi! (ale ne
panslavista) se ještě snaží orientovat a kriticky zvažovat válku na základě svých politických a sociálních přesvědčení. ( ... ) Ajen neúspěch,
katastrofální a definitivní odklad federalistického a evropského řešení ho dovede k přijetí začínajícího válečného konfliktu."
.3 Stuparich, G.: Trieste nei miei ricodri, s. 115: "náš čas, můj a mého bratra Carla. Musím říct, že to bylo nejkrásnější a nejplnější období
mého mládí."
•• Stuparich, G.: Machiavelli in Germania, Editori Riuniti, Roma, 1985.
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Monte Cengio, 30.
ukončit

sám

svůj

května

1916, se Carlo Stuparich

život. Giani je 31.

května

1916

tváří

zraněn

v tvář zajetí rozhodne
a zajat. O smrti svého

bratra se dovídá až v maďarském zajetí. Celkem dva roky stráví v rakouských
(Sigmundsherberg,

Spratzern,

Mauthausen,

Marchtrenk)

maďarských

a

(Ostfyzonuyfa) zajateckých táborech. Jako dezertér a terstský irredentista se
skrývá pod jménem Giani Sartori a celé zajetí tak prožívá v úzkosti z odhalení.
Jak vnímal předělovou válečnou zkušenost života v zajetí a kam ho tato zkušenost
následně

dovedla, popisuje roku 1948 takto:

"Era stabilito dalla Provvidenza ch'io dovessi piombare dalI' acme della
vita intesa come azione, dalla guerra, alla stasi della prigionia, cioe dal furore
della vita attiva alla passivita costretta, al ristagno, dov' e prec1usa ogni azione. In
quel lungo, lento, termentoso periodo, io ebbi campo d' assuefarmi a due cose
opposte: al pensiero quottidiano d'una morte che non era piu la libera morte
affrontata in guerra, ma la morte subita sul patibolo (per due anni io ho sentito
ogni notte risuonare, nel silenzio degli improvvisi risvegli, il passo cadenzato del
picchetto austriaco che veniva a prendermi per condurmi aHa forca), e aHa
contemplazione d'una vita, che non era piu vita vissuta, ma desiderio e memoria,
non piu fluente sostanza, ma sentimento riflesso, immagine essenziale. ,,45 A v
okamžicích

největší

osvobodit jinak než

prázdnoty a vyprahlosti dospívá k
uměním.

závěru,

že se

nemůže

Z této zkušenosti - zrozené z války - vznikají

Stuparichova první nehistorická a nepolitická díla, a sice

dvě

velmi

odlišně

pojaté

prózy (deníkové zápisky Guerra del'15 a Colloqui con mio fratello).
Z věrnosti k padlému bratrovi a

příteli

Scipiovi - "i miei due compagni

piu cari,,46 - a z úcty k jejich životnímu postoji se Stuparich ujímá dvou jinak
k zapomnění

odsouzených

pozůstalostí,

,,1' eredita degli umcI beni che

possedevano: i loro scritti,,47. Carlovy poezie, deníky a dopisy vycházejí již roku
1919 pod titulem Cose e ombre di uno, o

tři

roky

později

píše Stuparich

~5 Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s. 110: "Bylo to řízení Prozřetelnosti, že jsem se zřítil z vrcholku života chápaným jako akce, z
války, do sevření v zajetí, totiž z běsu akčního života k nucené pasivitě, do stagnace, kde je každá akce vyloučena. V té dlouhé, pomalé,
mučivé době jsem měl prostor zvyknout si na dvě opačné věci: na každodenní myšlenku na smrt, kterou už nebyla svobodná smrt ve válce,
ale smrt podstoupená na popravišti (dva roky jsem slyšel každou noc, v tichu nenadálých probuzení, zvučet ostrý krok rakouské stráže, která
přicházela, aby mě odvedla na šibenici) a na kontemplaci života, který už nebyl žitým životem, ale touhou a pamětí, ne už plynoucí
substancí, ale reflektovaným citem, bytostnou představou."
~6 Tamtéž, s. 116: "moji dva nejmilejší druhové".
47 Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s. 116: "pozůstalost jediných statků, které vlastnili: jejich spisů".
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monografii 48 o Scipiu Slataperovi a v průběhu dalších let vydává postupně jeho
rozsáhlou pozůstalost49.
V prosinci 1918 se Stuparich vrací do Terstu a civilního života

radostí ze sounáležitosti s italskou vlastí,
rozpoznává

nešťastný

zároveň

naplněn

však díky své citlivosti

vývoj událostí. "Ritornavo allora, dopo quasi quattro anni

di lontanaza, nella mia citta, e potevo sentirla veramente mia come mai prima
ľ avevo

sentita, e gioire pienamente della sua felicita per ľ avvenuta redenzione e

patire della sofferenza che gia cominciava a turbarla nella sua lietezza.,,50
V únoru 1919 se ožení s Židovkou Elody Oblath, jednou ze tří terstských
přítelkyň

Scipia Slatapera. Roku 1919 se narodí první ze

1921 se narodí dcera Giordana a roku 1925

jméno je památkou na

zemřelého

přichází

bratra Carla.

na

tří dětí,

svět

Giovanna. Roku

syn Giancarlo, jehož

Bezprostředně

po válce Stuparich

píše pro socialistický deník Lavoratore. Po zrušení deníku prvními fašistickými
squadrami se Stuparich stává

prostřednictvím

Prezzoliniho korespondentem

benátských novin Azione. "Durai per alcuni mesi: m'accorsi ben presto che non
era affare mio.,,51 Takto končí Stuparichovo žurnalistické období. Od podzimu
1919

přijímá

Alighieri, kde

práci

učitele

vyučuje

italštiny, latiny a filozofie na gymnáziu Dante-

s roční pauzou (druhý pražský pobyt 1921-1922) až do

roku 1942. Na tomto gymnáziu studovala

později

Stuparichova dcera Giovanna,

která téměř nekriticky hodnotí Stuparichovu učitelskou roli v předmluvě ke Cuore
adolescente: "La mia esperienza di discepola di Stuparich fu molto bella.( ... ) II

rispetto che provavamo per lui era differente da quello dovuto agli altri
professori.,,52Poválečná doba v Itálii přináší rychle se prohlubující ekonomické a

sociální problémy. Nacionalisty a fašisty hlásaný mýtus o

"zmrzačném vítězství",

otázka italské identity Dalmácie a Rijeky, imperialistické tlaky Mussoliniho,
složitá situace socialistické strany a konzervatismus
destabilizační

liberálů

byly hlavní

faktory poválečné situace, "quella atmosfera fosca ed elettrizzata da

Stuparich, G.: Scipio Slataper, La Voce, Firenze, 1922.
Slataper, S.:Scritti letterari e critici, Roma, 1920, Scritti politici, Roma, 1925, Lettere alle amiche, Torino, 1931, Epistolario, Milano,
1950, Appunti e note di diario, Milano, 1953, Scipio Slataper e "Jl mio Carso", Trieste, 1957.
50 Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s.33: "Vracel jsem se tenkrát, po téměř čtyřech letech odloučení, do mého města a mohl jsem ho
zakoušet jako opravdu moje tak, jako nikdy předtím, aplně se radovat zjeho štěstí z uskutečněného navrácení Itálii asnášet utrpení, které ho
již začínalo zjeho radosti rušit."
51 Tamtéž, s. 50: "Trvalo to několik měSÍCŮ: pěkně rychle jsem si uvědomil, že to nebylo nic pro mě."
52 Criscione S. G.: "lntroduzione: Stuparich, mio padre" ln: Stuparich, G.: Cuore adolescente. Trieste nei miei ricordi, Roma, 1984, s. 15:
"Moje zkušenost Stuparichovy žačky byla krásná. Respekt, který jsme kněmu chovali byl jiný, než ten, jenž jsme museli mít kostatním
profesorům. "
.8
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cui doveva nascere la nostra ventenne schiavitu interna,,53. Politická situace
v Terstu odpovídá vývoji celé Itálie. Terst se ještě navíc díky své
resentimentŮIn vůči

slovanským

sousedům

hraniční

pozici,

a silnému nacionalistickému

křídlu

stává úrodnou půdou pro fašistickou propagandu. Úspěšné zakořenění fašismu se
v první řadě projevovalo národní nesnášenlivostí,

ačkoli

bylo

zároveň skutečností,

"che gli operai italiani si familiarizzano con gli slavi e apprezzano anche le loro
qualita e che gli slavi assimilano, con la lingua e coi costumi, la natura
tradizionalmente italiana della citta,,54. Avšak živená nenávist k slovanské
populaci se brzy

rozšířila

po celé Itálii a v Terstu kulminovala zapálením hotelu

Balkan, který sloužil jako kulturní a

společenský dům

terstského slovanského

obyvatelstva a ve kterém sídlila organizace Narodni dom. Stuparich, který je
svědkem

uvědomuje,

požáru, si nad tímto pohledem

"come se qua1che cosa di

assai piu feroce della stessa guerra passata minacciasse le fondamenta della nostra
civilta ( ... ),,55. Ve volbách roku 1921 a 1924 se netradičně odklání od socialistů,
kteří

se radikalizují a nejsou již pro Stupariche

důvěryhodní,

a hlasuje pro

republikány, "dove c' erano ancora degli idealisti e dei semplici,,56.
Do tohoto napjatého období spadají dva protiválečné proJevy, tzv.
"discorsi anticombattentistici", z kterých první 57 Stuparich jakožto držitel zlaté
medaile z první

světové

války pronáší

při

setkání přátel, "gia volontari di guerra",

a druhý58 v červnu 1923 na půdě gymnázia Dante-Alighieri, když jsou přenášeny
pozůstatky

padlých

Tersťanů

na

hřbitov

Svaté Anny. Dvacet dva let muselo

uběhnout,

aby text Stuparichova druhého, ve své době odvážně antifašistického
projevu mohl být otištěn a publikován59 . Jeho protest - opírající se stále silněji o
křesťanskou

morálku -

spočíval

v nenápadném apelu nezapomínat na základní

Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s. 62: "ta temná a elektrizující atmosféra, ze které se mělo zrodit naše dvacetileté vnitřní otroctví".
64: "že se italští dělníci přátelili se Slovany a oceňovali i jejich kvality a že se Slovani přizpůsobovali, jazykem i zvyky,
tradičně italské povaze města."
55 Tamtéž, s. 67: "jako kdyby něco mnohem běsnějšího než nedávná válka ohrožovalo základy naší civilizace ( ... )".
56 Tamtéž, s. 62: "kde byli ještě idealisté a prostí lidé".
57 Tamtéž, s. 77: ,,(..) fo la schielta espressione, di cio che io sentivo per quell'alta onorificenza militare conferitami (.. )che ho cercato poi
di mantenere con tulte le mie forze, di lavorare modestamente, come i piu umili soldati avevano fatto in guerra, per la pace e per il
ristabilimento dell'amore nei cuori degli uomini." ,,( ... ) bylo to upřímné vyjádření toho, co jsem pociťoval k vysokému vojenskému
ocenění, které jsem obdržel ( ... ) co jsem se pak všemi svými silami snažil udržet, snažil jsem se skromně pracovat, jak to dělali ti nejubožejší
vojáci ve válce, pro mír a pro znovunastolení lásky v srdcích lidí."
58 Tamtéž, s. 77-78: "La patria e unfaro che guida sicuro altraverso tulte le tempeste, ma a condizione che la sua luce sia limpida, non
ottenebrata o minacciosa, a condizione che 10 regga un cuore pulsante col ritmo d'una legge superiore che tulte le altre govemi, la legge
d'amore. Ce 10 insegnano questi Volontari della morte (...) Tremenda e la guerra: e la si subisce solamente come una durissima prova, per
I 'elevazione dello spirito. Noi non siamo piu pagani: dacche nei solchi tormentati della storia umana fo gettata la semente dell 'amore, ogni
vita e sacra, e nessun popolo della civilta puo proporsi piu come fine d'educarsi a popolo guerriero, e nessun uomo puo piu desiderare la
guerra se non c on malvagio cuore (...). " "Vlast je maják, jenž bezpečně vede skrze všechny bouře, ale jen pod podmínkou, že jeho světlo je
jasné, ne potemnělé ani výhružné, pod podmínkou, že ho řídí pulzující srdce v rytmu principu vyššího než všechny jsou jiné vlády, principu
lásky. To nás učí tito dobrovonlíci smrti ( ... ) Válka je otřesná: a podstupuje se jen jako velmi tvrdá zkouška, aby povznesla ducha. My již
nejsme pohané: neboť bylo do brázd mučených lidskou historií vhozeno zrnko lásky, každý život je svatý a žádný civilizovaný národ si
nemůže dát za cíl vychovávat se k národu bojovníků a po válce může toužit leda tak muž se špatným srdcem ( ... )."
59 Stuparich, G.: 1 caduti per la patria del Liceo Ginnasio "Dante Alighieri", discorso commemorativo, Trieste, tip.R.Fortuna, 1959.
53

5~ Tamtéž, s.
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lidské hodnoty. Jakákoliv politika moci a násilí mu byla
přirozenosti

podezřelá,

proti jeho

a životní zkušenosti.

"AI mio ritorno nel mondo cercai, si, con qualche speranza, di mettermi a
posto, cl' aiutare me negli altri e gli altri in me a trar profitto dalla dolorosa
esperienza della guerra e a vivere socialmente meglio, con superamento almeno
dei piu bassi egoismi e con reciproca toleranza: ragionevole risultato di tanti
sacrifici e di tanto dolore. Ma il mondo, la societa correva verso la china opposta,
delle passioni sfrenate, dei rancori, delI' egoistica volonta di potenza, e mi
ricacciava nella mia solitudine.,,6o Návratem z války tak pro Stupariche začíná
téměř třicetileté
méně

období života v ústraní, odcizení v terstské

společnosti

či

tichého antifašistického odporu.
2.4

Druhý pražský pobyt (1921-1922)

Vytržením ze stereotypní práce

učitele

na terstském gymnáziu Dante-

Alighieri byla pro Stupariche nabídka italského ministerstva
akademický rok 1921-1922 na pražské
Mazzinim a italské
18.

a více

července

literatuře.

univerzitě

a

zahraničí

přednášet

strávit

o Giuseppu

Za touto nabídkou, která byla Stuparichovi

sdělena

1921, stál Amadeo Giannini, potažmo Giuseppe Prezzolini, který se

snažil povzbuzovat Stupariche v akademické dráze na historicko-politickém poli.
Koncem 20. let si však Stuparich
vlastní literární

tvorbě

definitivně uvědomí svůj příklon

k umění,

a opustí pozici pasivního pozorovatele-teoretika. Jednou

z posledních aktivit s kulturně-politickým

zaměřením

je tedy jeho tzv. druhý

pražský pobyt v akademickém roce 1921-1922. Nabídku
že mu bude nadále i v zahraničí

městem

Terst

přijímá

zajištěn

pod podmínkou,

plat gymnaziálního

profesora a zároveň bude dostávat od Ministerstva zahraničí 1000 lir měsíčně jako
odškodné. Tyto podmínky jsou akceptovány a Stuparich
reakci Akademické rady Univerzity Karlovy.

čeká

na souhlasnou

Kvůli několikaměsíčnímu

zdržení

výnosu Akademické rady je Stuparich nucen v říjnu obnovit výuku na terstském
gymnáziu,

ačkoli

byl již

zaměstnán přípravou

pražských

přednášek.

Práce na

Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s. 111: "Po mém návratu do světa jsem se snažil, ano, s jistou nadějí, dát se do pořádku, pomáhat
v ostatních a ostatním ve mně, vytěžit z bolestné zkušenosti války a žít sociálně lépe, s potlačením alespoň těch nejnižších egoismů a ve
vzájemné tolerancí: rozumný výsledek mnohých obětí a velké bolesti. Ale svět a společnost se ubírala k opačnému vrcholku, k bezuzdným
vášním, záštím, egoistické vůli k moci a zahnala mě do mé samoty."

60
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gymnáziu je na vlastní žádost
pražských

kurzů.

aprobaci mu

zproštěn

října

koncem

14. listopadu je Stuparichovi

nemůže

být

svěřena

a dále se

sděleno,

věnuje přípravě

že vzhledem k jeho

katedra italského jazyka a literatury, ale

může

zde působit pouze jako lektor.
Stuparich, trochu
jediným

záměrem

překvapen,

s omezením souhlasí a odpovídá, že jeho

je přispět co možná nejlépe ke

vztahům

mezi italskou a

českou

61

kulturou a moci otevřít dva veřejné cykly přednášek . 4. prosince 1921 přijíždí
Giani Stuparich do Prahy, kde je přijat italskou ambasádou, rektorem univerzity a
děkanem

filozofické fakulty. Jeho příjezd je ohlášen v Národních listech již 6.
prosince 62 . Do Vánoc ještě stačí vyhlásit své kurzy, jejichž začátek plánuje po 9.
lednu 1922. Tématem prvního kurzu byl Giuseppe Mazzini. L 'uomo e žl pensatore

attraverso i suoi scritti. Druhý kurz byl

zaměřen

na literaturu a sice

lnterpretazione estetica dell'lnferno della Divina Commedia di Dante Alighierl3 .
Oba se

měly

úvodní

přednáška

přednášek

mezi

konat dvakrát

týdně

v Krakovské ulici

č.6. Kurzům předcházela

nazvaná L'attualiti:t di G. Mazzini. K výběru témat svých

poznamenává, že pro

vytvoření

posluchači, československými

atmosféry plné vzájemné sympatie

intelektuály a italskou kulturou, "niente si

sarebbe meglio prestato aHo scopo, di un corso di lezioni su Mazzini. Mazzini,
oltre a essere stato il primo e il piu grande italiano che abbia considerato il
movimento delle razze slave e ne abbia quasi prevista in tutti i particolari l'ascesa,

e pure il piu vasto spirito moderno, in cui possa ritrovarsi un Europeo

ď oggi,

di

qualunque nazione egli sia.,,64 Stejně tak je význam Mazziniho pro slovanské
národy reflektován v Národních listech z
Stuparichova

přednáška

na

počest

14.března

Mazziniho

1922, kde se komentuje
výročí

zorganizovaná

Československým spolkem pro pěstování styků s Itálií: "Byl prvním z politiků

evropských, který

postřehl

velký význam živlu slovanského v budoucnosti

Stuparich, G.: Promemoria, Catedra italiana alľUniversita di Praga, 12.dicembre, Praga, 1922, s.3, poskytnuté od Giovanny Stuparich
Criscione: ,,(...) esternai la mia sorpresa al riguardo, dichiarando tuttavia che, premendo a me piu la cosa che i titoli, accettavo d'andarvi
anche come lettore, purche mi lasciassero tenere corsi universitari, senz 'altri obblighi ( ..)" ,,( ... ) vyslovil jsem své překvapení a prohlásil
jsem, že mě zajímá věc sama o sobě více než pouhé tituly a přijal jsem nabídku jít tam i jako lektor, jen když mě nechají uspořádat
univerzitní kurzy, bez jiných závazků ( ... )."
62 Národní listy, 6.prosince 1921, č.335, s. 2: "Přednášky o Mazzinim na Karlově univerzitě. V těchto dnech přijede do Prahy Dr.
Giani Stuparich z Terstu, známý zejména kruhům našich italských legionářů (na italské frontě bojovalo přes 30.000
československých legionářů) knihou "La nazione ceca", aby se zde ujal řízení stolice italského jazyka na Karlově univerzitě.
Stuparich studoval na Karlově univerzitě před válkou, za kteréžto doby se datuje jeho láska k našemu národu. Okolnost, že
Stuparich zahájí své přednášky na Karlově univerzitě čtením velkého revolucionáře italského Mazziniho, přivádí jistě na
jeho přednášky nejen studenty samotné, ale zejména také naše legionáře a přátele krásné, slunné Itálie."
63 Stuparich, G.: Promemoria, s. 2.
6. Tamtéž, s. 3: "nic by se k tomuto záměru nehodilo tolik, jako kurz přednášek o Mazzinim. Mazzini, kromě toho, že byl prvním a největším
Italem, který reflektoval hnutí slovanských národů a téměř předpověděl ve všech detailech jejich vzestup, je i největší moderní duch, v
kterém se může shlédnout Evropan dneška, ať užje jakékoli národnosti."
61
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Evropy.,,65 V rámci druhého cyklu přednášek si Stuparich předsevzal, že podrobí
již tolikrát interpretované Dantovo dílo interpretaci
filologické, historické

či pseudovědecké.

výlučně

estetické a nikoli

Podle Stupariche totiž jako jediná může

vést k opravdovému poznání Dantova ducha a stále živého odkazu jeho díla.
Stuparich si ve
stěžuje

1922,

zprávě,

kterou sepsal pro pražskou univerzitu koncern roku

na nejasnou koncepci vedení univerzity nebo lépe

řečeno

Ak:demické rady Filozofické fakulty ohledně založení katedry italianistiky. Špatná
příčinou

komunikace mezi italskou vládou, ambasádou a univerzitou je prý
děkanovy

nerozhodnosti, zda má být Stuparichova návštěva chápána jako pokus o

reálné založení katedry, pouze
příp.

tomto

dočasné

a provizorní působení italského docenta (v

lektora organizujícího vlastní kurzy) nebo jednoduše jako experiment

propagovat italskou kulturu bez jasně dané formy. Stuparich uvádí příklad katedry
francouzského jazyka a kultury ustanovené francouzskou vládou, kde univerzita
ani na moment nezaváhala odsouhlasit vznik katedry a uznat její vyučující 66 .
Rivalita v
článcích

šíření

francouzské a italské kultury

často

zaznívá ve Stuparichových

týkajícich se jeho druhého pražského pobytu.

Stuparich popisuje

českou

kulturní krajinu jako

příhodné

pole

působnosti,

neboť od německé kultury, ačkoliv je její vliv v Čechách i po válce stále ještě

velký, se mají Češi tendenci spíše osvobozovat. Jelikož jsou však Čechy mladým
národem, nemají ještě pevnou fyziognomii, jsou otevřené
k následování

silnějších

kulturních

vzorů.

musí uplatnit vliv latinské kultury -

různým vlivům

Podle Stupariche je

ať

už

zřejmé,

prostřednictvím

a určení

že se zde

italského nebo

francouzského elementu. Na rozdíl od Francie je Itálie geograficky Čechám blíž.
Francouzi mají ale naopak
oběma

výhodnější

pozici díky silné intelektuální tradici mezi

státy a možnosti sympatizovat s určitými panslavistickými

směry, čímž

si

získávají spojence v intelektuálních řadách 67 . Kromě toho disponují Francouzi
také

většími finančními prostředky

zahraničí.

Souboj

Italů

poskytovanými francouzským ministerstvem

s Francouzi o prvenství v

šíření

kultury nazírá Stuparich

jako velkou šanci.
Itálie už od dob "risorgimenta"

kulturně

expanduje

směrem

na východ a

po pádu rakousko-uherské monarchie to Stuparich považuje dokonce za její
65
66
67

Národní listy, 14.března 1922, Číslo 73, s. 3.
Stuparich, G.: Promemoria, s. 4.
Tamtéž, s. 5.
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nezbytný úkol. Úkolem Itálie v Praze je jak založení katedry italianistiky s jasnou
koncepcí, tak

zřízení

italského kulturního institutu. Stuparich

zmiňuje,

že

myšlenkou italského kulturního institutu se už italská ambasáda, potažmo signor
začali

Riccoboni,

zabývat. Poslední

je naprostý nedostatek studijních

věc,

kterou Stuparich ve své

materiálů.

zprávě

kritizuje,

knihovně například

V univerzitní

zcela chybí spisy od Mazziniho.
Ve svých
shovívavěji:

pamětech

z roku 1948 však na pražská léta vzpomíná

"L'atmosfera per una relazione amichevole fra noi e il nuovo popolo

indipendente della Cecoslovacchia era allora assai favorevole.,,68 Oceňuje
nasazení
tisíc.

československých legionářů

Přátelství

v italské

armádě,

jejichž

počet

byl

přes

30

a oporu nachází u italského velvyslance Antonia Bordanora di
opět

Belmonte. S ním -

československou veřejností

-

spřádá

plány na

šíření

italské kultury mezi

a zabývá se myšlenkou italského kulturního institutu.

,,( ... ) facevamo dei progetti per diffondere meglio, nel paese che ci ospitava, la
conoscenza della civilta italiana. Nacque cosi fra di noi il piano di fondare un
Istituto di Cultura italiana.,,69 Stejně tak se stýká s Masarykem a Macharem a o
jeho

přednášky

"Přednáška

o Mazzinim a Dantovi je mezi studenty obrovský zájem.

Stuparichova

předmět znamenitě vyčerpávající

byla s hlučnou pochvalou

četným posluchačstvem,

a instruktivní,

přijata

mezi nimiž byl i italský

ministr baron Chiaramonte - Bordanoro.,,70
České deníky otiskují v překladech Stuparichovy články o Mazzinim,

Silviu Pellicovi71 a italské literatuře. Přes tyto četné úspěchy a přijetí v pražských
kruzích neuspokojí tento stav Stuparichova ducha. Čtyřleté odloučení od rodného
města během

války stále pociťuje jako nezplacený deficit a silná touha po

ho navzdory nabídkám

přivede

po roce zpátky z akademické

půdy

domově

do skromného

gymnaziálního prostředí. V Čechách je však právem považován za velkého
spřízněnce

a znalce

české

Stuparichův

s kulturou

italskou

kultury a historie.

zájem o

českou

dokládá

Vrchlického, který vychází

kulturu, potažmo její prolínání a kontakty

článek

15.září

o

překladatelské

činnosti

Jaroslava

1921 v římských novinách L 'Europa Orientale

Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s. 79: "Atmosféra pro přátelský vztah mezi námi a novým nezávislým národem Československa
byla tenkrát dost příznivá."
69 Tamtéž, s. 80: ,,( ... ) spřádali jsme plány, jak nejlépe šířit v zemi, která nás hostila, znalost italské kultury. Tak se mezi námi zrodil plán
založit Italský kulturní institut."
70 Národní listy, 14.března 1922, Číslo 73, s. 4.
71 Stuparich, G., přel. M.B.: "Silvio Pellico", In: Venkov, 2 1. května, 1922, s. 2-3 .
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při institutu pro východní Evropu vedeným Ettorem Lo Gattem72 . Stuparich každý

projev pronikání italské literatury k

českému

publiku velmi vítá.

Že jistým způsobem přispěl k založení italského institutu v Praze (zal. 2.
března

1923), se dovídáme jak z memoárů - vzpomíná na

večery

s italským

velvyslancem -, z univerzitní zprávy z roku 1922, tak z publikace italského
institutu73 . Bohužel nemáme k dispozici žádný dokument zachycující konkrétní
šířit

iniciativu. Dalším textem, ve kterém se Stuparich zabývá nezbytností
kulturu v rivalitě s francouzským kulturním centrem a kde tudíž
nutnosti založení italského institutu, je

Stuparichův

opět

článek

italskou

dochází k

Praga, nodo

colturale 74 z 27. ledna 1922, který vyšel v terstském deníku Piccolo. Proč zrovna
Praha kulturním uzlem? Stuparich vysvětluje, že role
východní kulturou

měla

politickému zatížení nenechala
životaschopnou
velký

počet

právě

Vídně,

být záležitostí

kultuře příliš

prostředníka

avšak ta

mezi západní a

kvůli

přílišnému

místa. Tato úloha se ukázala

v Praze, kde se setkávají jak Slované mezi sebou - viz

ruských uprchlých

studentů, kteří přispěli

mimo jiné k založení

Pražského lingvistického kroužku, bulharští, chorvatští a srbští studenti - tak zde
také dochází k pronikání

rozšířené

a

zakořeněné německé

kultury a importu

kultury románsko-anglosaské. Praha tak díky své geografické pozici a historii
tvoří

funkci

Stuparich

prostředníka

spatřuje

mezi východní a západní kulturou. V této úloze

slibnou budoucnost

Československa.

celého

Dobrým

předpokladem je ve Stuparichových očích pozitivní postoj Čechů k cizincům a

podle jeho názoru i
hodnotu. Svým

česká

způsobem

vlastnost

přikládat

k tomuto faktu

cizímu elementu

přispěli

i

obecně větší

českoslovenští legionáři.

"I

legionari vi hanno difuso un senso del tutto speciale verso 10 straniero.
L' accoglienza al forestiero eben curata a Praga.,,75
Ještě

roku 1935

Stuparichův přítel Bukáček

Pestrý týden, který dokládá

záměr

upevnit

píše medailon do

povědomí

o Stuparichovi u

časopisu
českého

čtenářstva.

72 Ettore Lo Gatto měl také zájem o druhé vydání La nazione ceca z roku 1922.
73Cabrales A.I.: "L'lstituto ltaliano di Cultura di Praga. Brevi cenni storici", In: La congregazione italiana di Praga, Edizioni Tichá Byzanc,
Kutná Hora, 2003, s.1 00: "L 'istituto di Cultura Italiana deve inoltre la sua creazione al contributo determinante del/o scrittore triestino
Giani Stuparich, durante il suo soggiorno a Praga" "Italský kulturní institut vděčí za svůj vznik mimo jiné také přispění terstského
spisovatele Ganiho Stupariche, během jeho pobytu v Praze."
7. Stuparich, G.: "Praga, nodo colturale", In: Piccolo della sera di Trieste, 27 gennaio 1922.
75 Stuparich, G.: "Praga, nodo colturale", s. 3: "Legionáři tam rozšířili zcela neobvyklý cit pro cizí element. Přijetí cizince se v Praze velmi

dobře pěstuje."
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"Giani Stuparich, dávný

czeca a
v

četnými

časopisech

články

o

florentských,

přítel českého

českém

národa, známý spisem La nazione

národě uveřejňovanými

římských

od roku 1912
vesměs

a terstských, v nichž vychází

z Masarykovy duchovní orientace. Narodil se v Terstu 1861, studoval na
univerzitách v Praze a v Hamburku, r. 1922 se stal profesorem italské

řeči

a

literatury na Karlově Univerzitě, kde přednášel o Dantovi a Mazzinim. ,,76

Zrození vypravěče 1922 - 1940

2.5

Po období politické angažovanosti a

čilého

problémy se po zkušenosti první (a posléze i druhé)
k apolitickému
nepřestává

přístupu

zájmu o etnopolitické
světové

války

přiklání

k životu. Nikdy si však ve svých povídkách a románech

klást otázku po morální

zodpovědnosti.

Druhým vydáním La nazione

ceca a Slataperovou monografií se roku 1922 uzavírá Stuparichovo období
esejistických a historicko-politických

spisů

V obou dílech z roku 1922 se Stuparich
vlastní poetiku,
zformování

svůj

přispívá

a

začíná

literárně-kriticky

Stuparich-vypravěč.

vymezuje a stanovuje si

osobitý esteticko-etický program. K jeho

uměleckému

morální zápal, tzv. "passione morale" (viz Colloqui con mio

fratello), neustálé tázání se po etických hodnotách,
sebe, které jsou

se rodit

určující

zvnitřnění

a pohroužení se do

pro díla vzniklá z válečného utrpení Guerra del' 15,

Colloqui con mio fratello a Ritorneranno. Sám svou poetiku nazývá "arte-religio".
,,10 avevo (e, con gli sfondamenti e la messa a fuoco dell' esperienza e

delle riflessione, mantengo tuttora) un concetto vorrei dir "religioso" dell'arte.
Non intendo parl are di teorie filosofiche sull'arte, delle varie estetiche che via via
nella storia del pensiero umano hanno chi arito per astrazione i limiti e le funzioni
dell' arte: penso all' arte in atto, all' arte dell'uomo-artista.

76

Bukáček, 1.: "Poznámka o G. Stuparichovi", ln: Pestrý Týden, Praha, květen 1935.
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Fin da adolescente avvertivo che c'era un'espressione di me stesso la
quale mi obbligava (religio?) a un fondo misterioso, dove, ritrovandomi proprio
con la piu genuina natura, valicavo tutti i confini dena mia persona: dovevo
scavare in fondo a me, per ritrovare un cielo in cui sciogliermi senza residui.',n
"Questo attenersi

alľuomo,

questa nozione di un'arte-religio intesa come
delľ artista,

convergenza di doveri umani, morali e sociali

o meglio

delľuomo

artista,,78 přivádí Stupariche-vypravěče ke kontaktu a názorové blízkosti
s prostředím a programem umělecké skupiny kolem časopisu Solaria. Časopis

Solaria vzniká v lednu roku 1926 ve Florencii a je

programově zaměřený

na

"un' arte singolarmente drammatica e umana,,79. Stuparich se vzdaluje staré
skupině přátel

kolem

časopisů

La Voce a Lacerba (Papini, Prezzolini, Soffici) a

nachází záchytný bod, podporu a

společně

sdílenou atmosféru

kontaktech se "solariány". Navzdory soudobé
propagandě

se na stránkách Solarie

otevřeně

nabubřelé

právě

v osobních

fašistické kulturní

hlásá, "che la letteratura italiana

contemporanea altro non sia se non runa provincia dena piu vasta letteratura
europea, e neanche la provincia piu splendida'. (... ) ha il coraggio di riconoscere
che le espressioni 'piu originali dena letteratura moderna' sono fiorite altrove, si
chiamano esse Proust o Joyce, Kafka o la Mansfield.,,80 Ačkoliv Stupariche, pro
svůj

odpor k jakékoli

formě

dekadence a existencialismu, spojují se skupinou

Solaria spíše kontakty na osobní
E.Montale, Vittorini), i

přesto

rovině

(A.Carocci, A.Bonsanti, A.Loria,

vznikají povídky

ovlivněné

touto spoluprácí jako

Disarmonie (1926), Scirocco (1926), Una mattina di marzo a Miramare (1929),
La via del Purgatorio (1930), La casa tranquilla (1932)81. Úplně první
Stuparichova povídka La vedova vzniká však již v roce 1925, zatímco spolupráce
se Solarií se vztahuje na období 1926-1932. Roku 1929 vychází v

Turíně

první

povídková sbírka Racconti82, která se objeví v rozšířené podobě s povídkou Notte

sul porto a pod stejnojmenným titulem ještě roku 1942. Následují sbírky Stagioni
Stuparich, G. : Trieste nei miei ricordi, s. 105: "Měl jsem (a s prohloubením a zaostřením své zkušenosti a reflexe jsem si zachoval
dodnes) kocept t.zv. "náboženského" umění. Nemám v úmyslu mluvit o filozofických teoriích umění, o různých estetikách, které v dějinách
lidského poznání pozvolna vyjasnily abstrakcí hranice a funkce umění: mám na mysli umění v akci, umění člověka-umělce. Již od mládí
jsem vnímal určité vyjádření sebe sama, které mě zavazovalo (náboženství) k mystickému základu, kde, setkávaje se právě s nejryzejší
povahou, jsem překračoval všechny limity mé osoby: musel jsem v hloubi svého nitra kutat, abych znova nalezl nebe, v kterém bych se beze
zbytku rozpustil."
78 Bertacchini, R., cit. d., s. 100: 'Toto přidržení se člověka, tento pojem náboženského umění chápaný jako souzvuk lidských, morálních a
sociálních povinností umělce, nebo lépe člověka-umělce."
79 citace podle: Damiani, R., cit. d., s. 81: "umění obzvlášť dramatické a lidské".
80 Bertacchini, R., cit. d., s. 83: "že současná italská literatura není nic jiného než "provincie obsáhlejší evropské literatury, a to ani ne její
nejzářivější provincie. ( ... ) Má odvahu uznat, že "ty nejoriginálnější výplody moderní literatury" vykvetly jinde ajmenují se Proust či Joyce,
Kafka či Mansfieldová."
81 vydaných ve sbírkách Donne nella vita di Stefano Premuda, Tumminelli, Milano, 1932 a Nuovi racconti, Treves, Milano, 1935.
82 Stuparich, G.: Racconti, Fratelli Buratti, Torino, 1929, Notte sul porto, Tumminelli, Milano, 1942.
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alla fontana a Pieta del sole. Stuparich sahá po inspiraci k velkým

vypravěčům

19. století (G. Keller, A. Čechov, G. Verga).

Kritikou i samotným Stuparichem za

L 'isola83

-

nejzdařilejší

je pokládána povídka

"fu forse la cosa piu felice che io scrissi,,84 -, ve které se odehrává

drama mezi synem a umírajícím otcem na pozadí istrijského ostrova a která patří
svým obsahem ke Stuparichovým nejsugestivnějším autobiografickým textům.
Bertacchini shrnuje

Stupariche-vypravěče

slovy "antidecadente, libero

solariano, filo-ottocentesco, narratore animato dalla 'passione morale' ( ... )
osservatore pensoso, uomo-artista particolarmente attento e sensibile ai fatti della
coscienza, alle regole di condotta sua e dei suoi simili, al destino etico del mondo
umano a lui contemporaneo.,,85
Jako již známý

vypravěč

navazuje spolupráci s deníkem La Stampa, kde

v letech 1934-1943 a 1945-1955 publikuje na stovky článků, skic a povídek.

2.6

Zrození antifašisty -

Stuparichův

setkávání se s pár

během

život se

věrnými přáteli

důvody

a důsledky (1940-1961)

fašismu omezí na práci na gymnáziu,

v Caffé Garibaldi (Saba, Giotti, Romanellis,

Rovan, Pittoni, Quarantotti a další) a spolupráci s deníkem La Stampa formou
dvou

příspěvků

za

měsíc.

Jeho

podobou nacionalismu a pojetí
morální vášní,

určují

válečná

umění

před

jakoukoli

jako "arte-religio", spojeno s již

zmíněnou

zkušenost, imunita

jak Stuparichovu tvorbu, tak i jeho

občanský

život.

Z pasivního antifašistického postoje - který je determinován pozicí "non voler
es sere fascista,,86 -

dospívá k vědomé polemice s fašismem. Rozhodným

antifašistou byl jednak kvůli svému židovskému původu a jednak proto, že mu byl
od mládí vlastní zájem o politiku, práva

utlačovaných

(zejména

národů)

a smysl

Stuparich, G.: L'iso/a, Einaudi, Torino, 1942.
Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s. 202: "byla možná nejzdařilejší věc, co jsem napsal".
85 Bertacchini, R., cit. d., s. 89: "antidekadentní, svobodný solarián, milovník 19. století, vypravěč poháněn 'morálním zápalem' ( ... )
přemýšlivý pozorovatel, člověk-umělec, který je obzvlášť pozorný a citlivý na záležitosti svědomí, na pravidla svého chování i jemu
podobných, na etický osud současného světa lidí."
86 "nechtít být fašista"
83

8.
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pro spravedlnost. Polemika s fašismem - tak bychom mohli popsat pozadí jeho
hlavních děl vzniklých za druhé světové války. Ať už jde o válečný antifašistický
román

Ritorneranno 87 ,

L 'isola

nebo esejistické sbírky

povídkovou

sbírku

Stagioni alla fontana 88,

Giocchi di jisionomil9

a

povídku

Pieta del sol/O,

je

tu

patrný společný morální akcent v souladu s autorovým konceptem "arte-religio".
Více než jen moralisticky pojatými prózami jsou explicitně protirežimní eseje

Sentire, Ragionare

a

Amare 91 ,

"che non ci voleva molto a capire in quale

relazione fossero con le direttive dei tempi proclamate dalI' alto: credere, obbedire,
combattere,,92.
Publikací románu

Ritorneranno (1941)

se Stuparichova situace v rodném

městě stále více komplikuje. Přes velký čtenářský úspěch, i když soudobá
modernistická

literární

kritika

ho

shledává

příliš

jednoduchým

-

"Ma

a

compensarmi del difficile gusto di questi pochi intellettuali raffinati, mi vennero
da ogni parte numerosissime testimonianze delľ efficacia consolatrice ch' ebbe il
mio romanzo sugli spiriti,,93 však narazí na odpor v

řadách

samotných "Volontari

Giuliani e Dalmati" vyjádřený v jejich fašizujícím časopise

Porta Orientale.

Román je označen za "opera antiitaliana, disgregatrice delle salde cosclenze,
sabotatrice, disfattista, permeato di nichilismo,,94.

Z Říma se šíří neúspěšné

snahy

dostat román z oběhu. "Si tento di soffocarlo e, pugnalando alle spalle il suo

Stuparich, G.: Ritorneranno, Garzanti, Milano, 1941.
Stuparich, G.: Stagioni allafontana, Garzanti, Milano, 1942.
89 Stuparich, G.: Giocchi difisionomie, Garzanti, Milano, 1942.
90 Stuparich, G.: Pieta deZ soZe, Sansoni, Firenze, 1942.
91 jednotlivě vytisknuté v La Stampa, 15.11.1935, 13.2.1936,18.4.1936:
87
88

"Mai tanto intimamente, come in epoche in cui domina la tensione pratica, in cui la volonta dura governa le azioni e il ritmo della vita
incalzafobbrile, I 'uomo prova Za gioia e la grazia del sentire. Quando sembrerebbe non esserci posto se non per la lotta crudele o per la
distrazione violenta, Z'animo umano che non ha mutato essenza dacche vive sulla terra, ritrova la capacita sua piu profonda, quella di
sentire ( .. .) Sentire: sentire che il nostro cuore e ancora vivo e che accanto al nostro cuore ci sono degli altri cuori pur essi vivi (.) II
sentimento e come I 'aspirazione, una grazia momentanea; il ragionare e come arte, una volontaria disciplina. Nulla ci procura una
maggiore e piu nobile sicurezza di se che il ragionare. E pero sono degni di commiserazione gli individui che ciecamente la respingono da
se, immaginandosi nella loro follia di poter vincere i gorghi con le sole forze dell 'istinto e degli impulsi.· e degne di commiserazione quelle
epoche in cui la ragione e abbandonata e villipesa(. . .) L 'uomo per vivere ha bisogno di fiducia, di credere nella bonta e generosita del
prossimo, ďamarlo. Chi guarda con sereno spirito in se stesso, conosce la cupidigia, lafrenesia dell'ambizione, I'astuzia egoistica che si
cela nella sua carne umana, ma avverte anche la capacita ďelevazione, ďarmonia, di generosi slanci che ci sono in lui. Soltanto con
quesťultime qualita l'uomo costruisce, per mezzo dell 'amore; con le altre distrugge, anche se certe volte puo illudersi del contrario (.). "

"Nikdy, jako v dobách, ve kterých vládne rutinní napětí, ve kterých tvrdá vůle řídí činy a rytmus života horečnatě kvapí, nezažívá člověk tak
důvěrně radost a milost z citu. Když by se zdálo, že zde není místo na nic jiného než na krutý boj nebo na násilné ničení, lidský duch, který
od pradávna nezměnil svou podstatu, znovunalézá svou nejhluší schopnost, schopnost cítit. (... ) Cítit: cítit, že naše srdce je ještě živé a že
vedle našeho srdce jsou zde další stejně tak živá (... ) Cit je jako nadechnutí, chvilková milost; přemýšlet je jako umění, dobrovolná
disciplína. Nic nám nezaručí větší a vznešenější jistotu sebe sama než přemýšlení. A přitom jsou hodní slitování individua, která to od sebe
slepě odstrkují a přitom si představují ve svém pomatení, že mohou zvítězit v ničivých vírech díky svým instinktivním a impulzivním silám:
a jsou hodné soucitu ty doby, ve kterých je rozum opuštěn a pokořen. (... ) Člověk k životu potřebuje důvěru, víru v dobrotu a velkorysost
bližního, potřebuje bližního milovat. Kdo na sebe pohlíží s jasným vědomím, pozná hamižnost, dychtění ctižádosti, egoistickou mazanost,
která se skrývá v lidském těle, ale všimne si také schopnosti povznesení, harmonie, ušlechtilých rysů, které v něm spočívají. Pouze s touto
poslední kvalitou člověk tvoří, skrze lásku; těmi ostatními ničí, i když se občas může nechat zmást opakem. (... )"
92 Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s. 190: "neboť bylo lehce pochopitelné, v jakém vztahu byly s dobovými nařízeními hlásanými
shora: věřit, poslouchat, bojovat".
93 Tamtéž, s.196: "Ale aby mi vyvážila komplikovaný vkus těchto několika málo rafinovaných intelektuálů, přicházela mi ze všech stran
početná svědectví útěšného účinku, který měl můj román na lidská nitra."
94 Tamtéž, s.197: "proti italské dílo rozkládající pevné hodnoty, saboterské, poraženecké, nasáklé nihilismem".
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autore, d'imperdirgli di nuocere.,,95 Konkrétní výtky se týkaly používání "Lei
invece del Voi, l' esaltazione dei furbi che si fregano della tessera annonaria, gli
epicurei che in onta delle disposizioni voluttarie del regime continuano a bere il
caffé, la denigrazione dei valori guerreschi, una madre ebrea che non si perita a
offendere un funzionario, la falsificazione dello stato ď animo dei volontari ecc,,96.
umocněna zveřejněním

Celá šikana je potvrzena a

židovského

původu

Gianiho

Stupariche a jeho ženy. Tím se vše - Stuparichovy myšlenky, povýšený
individualismus, poraženectví a rozvratné dílo - z perspektivy bujícího rasismu
hned lépe

vysvětlovalo.

V Terstu dostává zákaz dál publikovat a psát

články

pod

svým jménem. Dcera Giovanna vzpomíná na Stuparichovu cestu do Říma, kterou
byl z rasových

důvodů

nucen podniknout. "Era ritomato a casa dopo

Ull

colloquio

con Giovanni Gentile e non so chi altro. Pur essendo intervenuto Gentile in suo
favore, qualcuno gli disse che per i misti non c' era piu nulla da fare percM il
promotore e accanito sostenitore della campagna razziale sarebbe stato
irrudicibile. ,,97
Stuparich je
ještě

kvůli

jednou manželský

rasovým

sňatek

zákonům

nucen podstoupit s Elody Oblath

podle katolického ritu (21.4.1939). Elody roku

1940 konvertuje ke katolictví.
Roku 1942 je odvolán z místa gymnaziálního profesora a na vlastní žádost
přeřazen

na památkový

k pádu fašismu v
dobu 45

dnů,

úřad.

červenci

Sám Stuparich

přiznává,

že kdyby v Itálii nedošlo

1943, brzy by se byl pod tímto tlakem zhroutil. Po

kdy se ujímá italské vlády generál Badoglio a situace se pádu

Mussoliniho

uvolňuje,

přátel, kteří

byli

je Stuparich v plné akci a ve svém

vyhoštěni

domě přijímá

mnoho

nebo žili v izolaci. ,,( ... ) come un'apertura nella

nuvolaglia carica di tempesta, che ci fece intravedere per un attimo il perduto
mondo della liberta, e poi subito si richiuse lasciando nel buio, quel brevissimo
periodo badogliano( ... ).,,98 Ráno 8. září 1943 je v paměti Tersťanů tragické a
tiché.
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Města

se

zmocňují německé

jednotky. Jakmile se

město

zaplní

německými

Tamtéž, s.197: "Snažili se ho udusit a ránou do zad jeho autorovi mu zabránit, aby škodil."

Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s. 199: "Vy namísto Ty, oslava vychytralých, kteří kašlou na přídělové lístky,
epikurejci, kteří k hanbě požitkářským dispozicím režimu nepřestávají pít kávu, očernění válečných hodnot, židovská matka,
která se neostýchá urážet funkcionáře, překroucení duševního stavu dobrovolně nasazených atd."
97 Criscione, S. G.: "Introduzione: Stuparich, mio padre", ln: Stuparich, G.: Cuore adolescente. Trieste nei miei ricordi, Roma, 1984, s. 9:
"Vrátil se domů po rozhovoru s Giovannim Gentilim a nevím kým ještě. Ačkoli se za něj Gentile postavil, kdosi mu řekl, že míšencům už nic
nezbývalo, protože strůjce a zapálený podporovatel rasové kampaně bude neobměkčitelný."
98 Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s. 206: ,,(o .. ) jako otevření mračen plných bouře, které na okamžik dalo zahlédnout ztracený svět
svobody a pak se uzavřelo a nechalo ve tmě tu krátkou Badoglianovu periodu ( ... )".
96
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tanky, "la cappa di piombo si stese sulla (mia) citta,,99. Oproti italské republice
Salo (od severní hranice po Řím byla Itálie obsazená Němci), je region Venezie
Giulie a Venezie Tridentine nacisty automaticky považován za

německé

území

neboli "Adriatisches Kustenland". Vzpomínky na bývalou rakouskou nadvládu v
paměti Tersťanů

v porovnání s nacistickou okupací záhy blednou.
čase

Stuparich se v
udržuje

kontakty

s

nacistické okupace

Gabrielem

Foschiattim,

aktivně

zapojuje do odboje,

Ercolem

Mianim,

Guidem

Devescovim a dochází na podzemní kulturní setkání organizované Anittou Pittoni.
Na

podnět

Ercola Mianiho, jednoho z

odboje, píše v

létě

1944

příspěvky

nejdůležitějších protagonistů

pro ilegální

časopis

Partito

terstského

ďAzione.

"Mi

diceva: 'Bisogna ricordare Garibaldi', '1 tedeschi stanno smontando il monumento
a Nazario Sauro a Capodistria. Scrivine tu qualche cosa'. Ed io passavo ľ articolo,
la nota per il suo giornaletto clandestino; per quei suoi foglietti volanti che
tenevano vivo 10 spirito di liberta sopra tutto fra gli artigiani e gli operai.,,100 Tyto
"foglietti volanti,,101

dokumentují soudržnost Stuparichova antifašistického a

antinacionalistického postoje.
Situace za nacistické okupace kulminuje 25.srpna 1944, kdy je Stuparich
spolu se svou matkou a ženou Elody transportován - pod záminkou vyřídit pouze
pár "formalit" - do

koncentračního

tábora v San Saba. Prý ani v této situaci se

Stuparich neoprostil od svého idealismu a s důvěrou se
komandanta S.S .. Dcera Giovanna popisuje svého otce
událost: "La buonafede e

ľingenuita,

při

svěřil

do rukou

vzpomínce na tuto

nonostante la grande intelligenza, gli

giocarono spesso dei brutti tiri.,,102 Stuparich ve své podstatě nevěřil - a tímto
faktem byl zdeprimován

během

druhé

světové

války nejvíce - , že by se Italové

byli kdy schopni chovat jako Němci. 103

Tamtéž, s. 209: "olověný plášť se rozestřel nad městem".
Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s. 222: "Říkal mi: 'Je třeba připomenout Garibaldiho', 'Němci sundavají památník Nazaria Saura
vCapodistria (Koperu). Napiš otom něco.' Aja jsem mu dodal článek, poznámky pro jeho tajný časopis; pro ty letáky, které držel při životě
ducha svobody především mezi řemeslínky a dělníky."
101 Stuparich, G.: "Garibaldi 2 giugno 1882- 2 giugno 1944, Appello agli istriani": ,,(...) Vogliono che ľAustria ritorni: ma un 'Austria con la
99

100

svastica, prussianizzata, nazista, impiccatrice. (...) Ma sappiamo che piu duratura del bronzo e della pietra e I 'idea. Non si distrugge ne
I 'idealita dell 'altra guerra, che fo guerra di giustizia, quando italiani e slavi si trovarono uniti contro il comune oppressore. II monumento e
distrutto, ma il martirio di Nazaro Sauro e piu vivo che mai nel cuore degli istriani e splende per i giorni della vicina rivendicazione. "
"Chtějí, aby se Rakousko vrátilo: ale Rakousko s hákovým křížem, obsazené Prusy, nacistické, popravujícÍ. (... ) Ale my víme, že trvanlivější
než bronz akámen je myšlenka. Není zničena ani ideajiné války, jež byla válkou za spravedlnost, když se Italové a Slované setkali svorně
proti společnému nepříteli. Pomník je zničen, ale utrpení Nazara Saura je živé jako nikdy předtím vsrdcích Istrijců azáří do dnů blízkých
požadavků.", cit. podle: Bertacchini, R., cit. d., s. 127-128.
102 Criscione, G. S., cit. d., s. 18: "Důvěřivost a naivita, přes jeho velkou inteligenci, ho často přivedly do pěkné šlamastyky."
103 Criscione, G. S., cit. d., s.17-18.
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Po sedmi dnech jsou díky intervenci
Santina a Guida Slatapera a
všichni

tři propuštěni.

pravděpodobně

prostřednictvím

terstského biskupa

i z obavy z rozhořčení

veřejnosti

Ve svých memoárech ani v jakémkoli jiném spise se o této

události více nerozepisuje, "e un capitolo che sta fuori del quadro di queste mie
memorie e che forse un giomo scrivero a se,,104, k čemuž už ale nikdy nedošlo. Po
osvobození Terstu od

nacistů

je celé území

rozděleno

na

dvě

zóny a namísto

kýžené svobody nastává devítileté období jugoslávské okupace. "Costoro
(spojenci), come dolorosamente sospettavamo, invece di portarci liberta, ci
spinsero dentro una nuova tragedia.,,105 Až roku 1954 připadne Terst Itálii a
terstskému irredentismu je
neboť

nemizí,

učiněno

z Terstu se stává

zadost. Ani pak však

provinční, uzavřené město

Istrie, která připadne Jugoslávii, je zemí
V
zpět

létě

1946 Stuparich

zahořklost

definitivně

definitivně

ze statu quo

na "periferii Itálie" a

ztracenou.

opouští svou ženu Elody a

stěhuje

se

k matce do Via Trento. Od té doby ho pojí intenzivní vztah s malířkou a

básnířkou

Anitou Pittoniovou.

"Mortogli il fratello in guerra, mortogli il padre di cancro, mortagli la
sorella di cancro (1944), e poi la madre (1954), incomparabile, ultimo suo rifugio
e ristoro ( ... ).'0106 Jak líčí Guido Devescovi, Stuparichův život provází řada
tragických úmrtí jeho nejbližších a smrt matky se velmi hluboce projeví na jeho
celkovém zdravotním stavu.
již od roku 1938 po z horské

stěny

Stuparichův

přes

fyzický stav se

začne rapidně

zhoršovat

jeho hlubokou lásku k horám - tragickém pádu

ve Val Rosandra.

Roku 1944 vychází druhá edice Nuovi racconti a L 'altra riva. Roku 1946
vychází antologie Scrittori garibaldiani

opatřená

pojednává o odkazu Garibaldiho a kontinuální

Prefazione, ve které Stuparich
spřízněnosti partyzánů

a lidí

v terstském odboji s jeho myšlenkami. Garibaldiovští spisovatelé symbolizují
zdraví minulosti v kontrastu s fašistickou nemocí

současnosti. Poválečný

vývoj je

pro Stupariche definitivním předělem celé jedné epochy a místo chabých vyhlídek
na osvobození se nostalgicky obrací k minulosti.
Stuparichova

poválečného

Další charakteristikou

postoje je silný protijugoslávký postoj (antititoismo),

104 Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s. 200: "je to kapitola, která stojí mimo dosah těchto mých vzpomínek a kterou možná jednoho dne
pro sebe sepíšu".
105 Tamtéž, s. 232: "Místo aby nám spojenci přinesli svobodu, jak nás sužovalo podezření, uvrhli nás do nové tragédie."
106 Devescovi, G.: "Gli anni universitari", ln: Umana, Trieste, aprile-giugno 1961: "Zemřel mu bratr ve válce, otec na rakovinu, sestra na
rakovinu (1944) a pak matka (1945), nenahraditelá, jeho poslední útočiště a útěcha ( ... )."
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přičemž

perzekuce

Italů

na Istrii, v Rijece a Dalmácii Je dalším velkým

Stuparichovým traumatem (po smrti bratra,
v koncentračním

táboře).

tématikou Terstu, jeho

válečném

V 50. letech píše mnoho

poválečnou

zajetí a internaci

článků

zabyvajících se

krizí a pronikání slovanského živlu. A lze říct,

že se Stuparichovy názory na soužití

Italů

s germánským a slovanským živlem

stále radikalizují. ,,10 personalmente, per educazione e per le affermazioni di tutta
la mia vita e del mio pensiero, non posso se non auspicare e favorire una cordiale
amicizia fra il popolo italiano e il popolo jugoslavo, ma un' amicizia che sia netta e
sincera, senza seconde intenzioni, non la maschera di un' amicizia che nasconda la
volonta di sopraffarci, sfruttando il nostro innato senso di tolleranza civile.,,107
Touha po

svobodě

a tíže z důsledků války provází vzpomínky Trieste nei

miei ricordi, vzniklé v letech 1947-8, sbírku Po esie 108, jejichž hlavní motivací
však byl cit k Anitě Pittoniové, a

dvě

sbírky

silně

autobiograficky zabarvených

povídek Ginestre l09 a L 'erba nocca llO. Návrat do vlasti a tím i do života tvoří
symboliku povídek Jl giudizio di Paride a Calipso. Poslední

tvůrčí

texty, v nichž

se neustále konfrontuje s morálními problémy, které s sebou nese stále se
komplikující
přelomu

poválečná

situace Evropy a

světa

(viz "studená válka"), vznikají na

padesátých let. V letech 1948 až 1950 je v terstském rozhlase odvysílána

série zamyšlení, které vychází roku 1955 pod alegorickým názvem Piccolo

cabotaggio lll . Tyto meditace, opět iniciovány morální vášní, se vztahují
k aktuálním

problémům

doby a anticipují látku druhého Stuparichova ideového a

esejistického románu Simone 1l2. Navzájem se tato dvě díla doplňují a objasňují
pacifistické koncepty budoucího

světa

provázené vírou v lidskost

sklonku života se Stuparich vrací ve vzpomínkách

tradičně

člověka.

ke svému

ztracené zemi Istrii. S lehkostí vypráví o tomto ztraceném istrijském

Na

dětství

čase

a

v knize

Ricordi istriani a v autobiografické próze Sequenze per Trieste. Jeho poslední
kreativní texty jsou tedy memoárové povahy. Na sklonku života popisuje zvrat ve
vlastním pojetí politiky a života. "La vita non e la politica; non e ne fascismo ne

Stuparich, G.: "L'accordo per Trieste nell'opinione di personalita giuliane", In: Trieste, otlobre 1954: "Já osobně, díky výchově a
svého celého života a myšlení, nemohu než toužit a přát si srdečné přátelství mezi italským lidem a lidem jugoslávským, ale
takové přátelství, které by bylo čisté a upřímné, bez postranních úmyslů a ne masku přátelství, za kterou se skrývá touha nás pokořit a
zneužít náš vrozený smysl kulturní snášenlivosti."
108 Stuparich, G.: Poesie, Lo Zibaldone, Trieste, 1956.
109 Stuparich, G.: Ginestre. Racconti brevi, Garzanti, Milano, 1946.
110 Stuparich, G.: Cerba nocca, Ist.Edit.Italiano, Milano, 1946; ripublicato in: II giudizio di Paride e altri racconti, Garzanti, Milano, 1950.
III Stuparich, G.: Piccolo cabotaggio, Edizioni Radio Italiana, Torino, 1955.
112 Stuparich, G.: Simone, Garzanti, Milano, 1953.
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směřování

antifascismo, ma qualcosa di molto piu essenziale, al di la di ogni ideologia e di
prassi politica. E allora bisogna saper scrutare sotto la maschera."ll3
Stejného roku, 1961, vychází na popud Quarantotti Gambiniho a terstkých
přátel

antologický svazek povídek Jl ritorno del padre, který je 4.dubna

předán

Stuparichovi na počest jeho sedmdesátých narozenin.
"Con Stuparich sembra tramontare, in

Ull

malinconico congedo pieno di

dignita, l'anima risorgimentale di Trieste.,,1l4

3

"Vociano, slavofilo, socialista,,1l5

3.1

Spolupráce s La Voce

Výrazným aspektem italské kulturní scény
byla

čilá

časopisy,

aktivita a bujení rozmanitých

před

první

časopisů, deníků

světovou

a periodik. Byly to

které vstupovaly do polemiky s tradiční kulturou a snažily se zbavit

italskou literaturu

provinčnosti.

Jedním z takových

časopisů

byl i florentský La

Voce, který založil Giuseppe Prezzolini roku 1908, až do roku 1911
širokou platformu pro italské intelektuály a byl
Croceho. La Voce vycházela každých

čtrnáct dnů

z kultury, ale i sociální a politická témata
válce v Lybii, což
nového

levicově

netvořili

znamená

válkou

mělo

za následek

odštěpení

žádnou homogenní skupinu, ale dá se
pozIce

florentského

filozofií Benedetta

a obsahovala

(např. vyhraněné

a demokraticky orientovaného

typické

ovlivněn

-

vytvářel

příspěvky

podpůrné

nejen

- postoje k

Gaetana Salveminiho a založení
časopisu

říct,

L 'Unita}

že jejich

časopisu

Přispěvovatelé

společnými

byl

rysy - to

moralismus,

autobiografismus a fragmentárnost. Dokumentární a experimentální struktura

113 Stuparich, G.: Ricordi istriani, S. 233: "Život není politika; není to fašismus ani antifašismus, ale něco mnohem podstatnějšího, co stojí
mimo jakoukoli ideologii a politickou praxi. A tudíž je potřeba umět se pozorně podívat pod masku."
ll~ Ara, A.-Magris, C.: Trieste, Vn 'identita difrontiera, Einaudi Torino, 1982, s. 87: "Se Stuparichem jako by zanikla, v melancholickém
loučení plném důstojnosti, obrozenecká duše Terstu."
1I5 Bertacchini, R., cit. d., s. 27: "spolupracovník časopisu La Voce, slovanofil, socialista".
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umožňovala

zabývat se konkrétními problémy. Základní tezí bylo

věnovat

se

malým otázkám a malým problémům. Jak píše Prezzolini v článku Allettore:
"di trattare tutte le questioni pratiche che hanno riflessi nel mondo
intellettuale e religioso e artistico; di reagire alle aretorica degli italiani,
obbligandoli a veder da vicino la loro realta sociale; di educarsi a risolvere le
piccole questioni e i piccoli problemi, per trovarci piu preparati un giorno a quelli
grandi; di migliorare il terreno dove deve vivere e fiorire la vita dello spirito,,1l6.

Vociani se vymezovali proti dannunziovské poetice estetismu a Giolittiho
transformismu a jejich styl se

vyznačoval

živým a bohatým jazykem a

porušováním jazykových pravidel. l17 Tak bychom mohli charakterizovat první
období časopisu v letech 1908 až 1911.
Časopis La Voce měl ve svém programu zabývat se žhavými otázkami
současné

společnosti.

utlačovaných národů

Mezi jinými byl tehdy aktuální problém menších

v rakousko-uherské monarchii, protože

dokonce sdíleli stejný osud rakousko-uherské nadvlády,
národech informace v italském
idea publikovat

příspěvky

povědomí.

chyběly

světa, přesněji řečeno

dění

východojižních

uherské monarchie. l18 Ne náhodou se tohoto
spolupracovníci z regionu Venezie-Giulie,

s

částí Italů

o

těchto

V letech 1911 až 1913 tedy vznikla

ze slovanského

ekonomickém, kulturním a národnostním

ačkoli

kteří měli

referovat o

národů

rakousko-

úkolu chopili především
se slovanskými národy díky

těsnému soužití největší zkušenosti. Články této řady charakterizuje jednoduchý,

dokumentární a přesný styl, tolik typický pro La Voce prezzoliniovské éry.
Původ

myšlenky, zabývat se národy žijícími za severní a východní hranicí

Itálie, kteří sdílejí stejný osud jako Italové v Rakousku a platí za menšinový národ
v multinacionálním a multietnickém impériu, vycházel

zřejmě

ze sílící diskuze o

irredentismu. Otcem této myšlenky byl podle všeho Stuparichův přítel Scipio
1l9
Slataper . Soužití Italů - Tersťanů - se slovanskými národy bylo plné
ambivalencí a

napětí

a stále víc bylo jasné, jak komplexní a

protichůdná

je

116 Prezzolini, G.: "Allettore", La Voce, 9, II febbraio 1909, cit. podle: Bertacchini, R., cit. d., s. 19: "pojednávat o všech praktických
otázkách, které se odrážejí v intelektuálním, náboženském a uměleckém světě; reagovat na rétoriku Italů a nutit je dívat se zblízka na jejich
sociální realitu; vést k řešení malých otázek a malých problémů, abychom byli připravenější na den, kdy přijdou ty velké; zlepšovat terén,
kde má žít a vzkvétat duševní život."
117 http://members.xoom.itlAlbertoPian,Letteratura,appunti e note sparse.
1I8 Storti Abate, Anna: "Stuparich, 'La Voce' e il mondo slavo", In: Metodi e ricerche, rivista di studi regionali, n.! gennaio-giugno, Udine,
2002, s. 20.
119 Tamtéž, s. 21.

irredentistická politika, která se vedla již od konce 19. století. Ekonomické zájmy
okupovaných území, "terre irredente orientali", kde spolu s Italy žili Slovinci,
Chorvati, Němci a další menší národnosti, stály

často

v rozporu s národní hrdostí.

Na tuto provokativní strunu neváhal hrát Slataper ve svých Lettere triestine
publikované v La Voce roku 1909, kde tvrdí, jak si

protiřečí

Tersťanů

touha

sjednotit se s vlastí s jejich obchodními zájmy, které je poutají k podunajské
základně, "hinterland danubiano".120
Důvodem, proč

se redakce La Voce

začala vůbec

zabývat menšími, pro

Italy spíše neznámými národy, které se však nacházely v analogické situaci jako
italští obyvatelé Trenta a Venezie-Giulie, byla možnost diskutovat o problému
"terre italiane irrendente" z širší perspektivy a

zároveň méně emotivně.

jistou sympatii k národům, které se vzmáhají silou kultury,
svobodu, a empatii s národy v podobných podmínkách,
společného utlačovatele.

že v

případě

států

a slovanských

vzdělanosti

neboť

Jde tedy o
a nadějí na

mají v Rakousku

Slataper dokonce ve svých článcích o irredentismu tvrdí,

války proti Rakousku by Itálie stála po boku Ruska, balkánských
národů

monarchie, jelikož by je všechny spojoval

společný

nepřítel. 121

Diskuse o irredentismu byla v té

době

hlavně

v Terstu více než živá a

Slataperovy články z roku 1910 vzbudily bouřlivé reakce. Z celého spektra reakcí
byly

nejradikálnější

případná

Angelo Vivante s názorem, že

anexe Terstu by

znamenala jeho ekonomickou záhubu a Ruggero Timeus, který byl zastáncem
anexionismu za jakoukoli cenu. 122 V rámci irredentistické diskuze se profilovaly
postoje

republikánské,

nepřekonatelné

culturale"

zednářské

a

imperialistické
svůj

propasti. Slataper definoval

upozorňuje

a

meZI

mmI

zely

postoj jako "irredentismo

na rozpory v prohlášeních o absolutní italskosti regionu

Venezia-Giulia.
Plánovaná série
žádné

pokračování,

z řad terstských

120
121
122

Storti Abate, A, cit. d., s.
Tamtéž s 22
Tamtéž:

o

utlačovaných

národech

naznačuje oprávněnost

přispěvovatelů

silná vazba jazykově
představovala

což

článků

vybavených

opět

Tersťanů

bránu k latinské a západoevropské

20.

s: 23:
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po Stuparichovi

hypotézy, že tento zájem vyšel

a s jejich odchodem

nadprůměrně

neměla

ustal.

Příznačná

je také

k Florencii, která pro

kultuře.

ně

Jejich kulturní

otevřenost

a vlastní národní problém jim byly základem pro studie jiných

utlačovaných národů

a

vytvořili

tak na stránkách La Voce v letech 1911 až 1914

mýtus "terstskosti" 123 , čímž podstatně obohatili italské publikum.
Problematikou italo-slovanských

vztahů

a irredentismem, jak už jsem

nastínila v první kapitole, se zabýval i Giani Stuparich. K uchopení problému
českého

rakouské monarchie mu bylo seznámení se se situací
krokem
zřejmé

Ačkoliv

národa

se jednalo o slovanský živel, Stuparich v něm
příspěvků

z jeho vocianských

důležitým

viděl,

jak bude

i následné publikace La nazione czeca,

analogii se situací italského národa.
Stuparichovo první setkání s Giuseppem Prezzolinim lze vysledovat už
před

rokem 1910,

neboť

9. srpna 1910 píše Prezzolini Stuparichovi dopis, ve

kterém vzpomíná na jejich

dřívější

setkání a apeluje na

Stuparichův

slib stát se

pražským zpravodajem pro italské publikum. "Mettiti con impegno e con quella
liberta di spirito e con quella ricerca della verita che abbeliscono e innalzano tutto
ďosservazione.

nei giovani da Praga, magnifico posto

(.. ) Ogni mese, ogni due

mesi, dovresti mandarci qualche relazione seria sopra movimenti soziali e letterari
dell' Austria, giudice tu di quelli che convenga prima portare davanti al pubblico
italiano.,,124 Tímto je stanovena spolupráce, které Stuparich dostojí a v průběhu
svých pražských studií napíše pro La Voce

tři stěžejní články,

které se vztahují

k českému národu a na jejichž bázi sepíše své první dílo La nazione czeca.
Je však

třeba upřesnit,

1913 až 1914, tudíž do tzv.

že Stuparichova spolupráce s La Voce spadá do let
třetího

Prezzolinim) období existence
od

Croceho

k Gentiliho

časopisu.

Mezitím se v La Voce

aktualismu,

kritický

přednost

dokument

ráz a

příznačný

prvního

čísla

je podtitul "rivista

roku 1914 do

čísla

ďidealismo

čím

uvolňuje.

silnější

dál víc
příklon

nacionalistický

militante", který se objeví od

z 13. listopadu 1914. Pak je vedení

mladému De Robertisovi. Nacionalistické
Robertisem

vystřídán

Je

iracionálnímu patosu. Jedná se tedy o celkový

k antipozitivismu. Národnostní problémy dostávají stále

pod

mění nasměrování

ideologizujícím nadšením, dogmatismem a místo historických fakt se
dává

opět

(po Papiniho vedení v roce 1912

nasměrování

časopisu

svěřeno

se s De

Je tedy paradoxní, že mladý Stuparich vystupuje jakožto

Tamtéž s 30
viz příl~h~: "Dej se do toho s úsilím a s onou svobodou ducha a hledáním pravdy, které zkrášlují a vzpřimují vše v mladých lidech
v Praze, úžasném to místě na pozorování. ( ... ) Každý měsíc, každé dva měsíce, bys nám měl poslat nějaký seriózní článek o sociálních a
literárních hnutí v Rakousku, usuď sárn jaké by se měly dříve prezentovat italskému publiku."
123

124
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jeden z posledních "malých dělníků", "semplice lavoratore di vecchio tipo,,125, éry
Salveminiho a Slatapera se svou "malou problematikou"

českého

národa do již

zcela změněného klimatu :florentského časopisu.
Tedy roku 1913, kdy Scipio Slataper
přesidluje

do Hamburku

vyučovat

ukončuje

spolupráci s La Voce a

italštinu na Kolonial-Institut, vychází první

článek Giani Stupariche, 1 tedeschi ďAustria 126, který stojí na začátku řady studií

o Češích a české otázce. Ještě v listopadu 1912 píše Prezzolini Stuparichovi do
Prahy, že "sarebbe ora molto interessante per

ľItalia

cechi della guerra slavo-turca. Mi raccomando che

sapere che cos a pensano gli
ľ articolo

sia chiaro eben

diviso.,,127 Dalším impulsem k těmto studiím bylo Slataperovo vybídnutí: "Non si
potrebbe fare io e te e qualche altro se mai, una serie di articoli sull' Austria
attuale? Tu per esempio fra un mese o due potresti di certo scrivere qualcosa sugli
ceki. In questo momento

ľItalia

ha molto interes se di conoscere le cose

austriache.,,128 Stuparichovým záměrem bylo nejen podnítit diskusi o budoucnosti
okupovaných území, ale i
města.

ke kulturnímu a intelektuálnímu rozvoji svého

Ubohá kulturní tradice Terstu byla totiž pro Stupariche jak Slatapera

důvodem rozhořčených

měly

přispět

být také

Slatapera,

časopis

La Voce

předznamenáním společného časopisu bratrů Stuparichů

a Scipia

kteří

kritik a smutných konstatování.

si plánovali

rozdělit

Statě

sféru vlivu mezi národy

pro

střední,

východní a

západní Evropy.
Stuparich

chtěl

také svými

články

mimo jiné obnovit po

několik

století

sporadické vztahy mezi Čechy a Italy a studium na pražské německé univerzitě,
kam se zapsal již roku 1910, mu bylo tím nejlepším
ačkoliv

byl zanedlouho

přerušen přesunem

inspiroval ve studiích české historie,

prostředím.

do Florencie, ho velmi

hlavně

Pražský pobyt,
silně

ovlivnil a

pak národního obrození, a v obdivu k

T. G. Masrykovi. Stuparichovi se tak naskytla možnost, pohlédnout na problém
rakousko-uherské monarchie z širší perspektivy a bez citového zatížení, které by v
případě

vlastního

města

bylo nevyhnutelné.

Bertacchini, R., cit. d., s. 21: "obyčejný dělník starého typu".
Stuparich, G.:"I tedeschi dell'Austria", In: La Voce, 9 gennaio 1913, Firenze.
127 viz příloha: "by bylo ted' pro Itálii velmi zajímavé vědět, co si myslí Češi o slovansko-turecké válce. Prosím o jasný a pěkně
strukturovaný článek."
128 Slataper, S.: Epistolario, Milano 1950, s.156, citace podle: Storti Abate, A.: "Stuparich, La Voce e il mondo slavo", In: Metodi e Ricerche,
XXL, I (gennaio-giugno 2002), Udine: "Nemohli bychom ty, já a případně ještě někdo další sepsat sérii článků o aktuálním stavu Rakouska?
Ty bys například určitě zajeden či dva měsíce mohl napsat něco o Češích. V této chvíli by Itálii velmi zajímalo seznámit se s rakouskými
125
126

poměry."
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Východiskem pro
zaviněná

Rakouska

I tedeschi del! 'Austria byla ohrožená stabilita

národními

menšinami

rakousko-maďarský

Problematizuje zde
koexistenci

článek

různých národů uvnitř

usilujícími

centralismus a

1848

zvítězila maloněmecká

řešení

jednoho moderního státu.

stojí panslavismus a pangermánské plány rakouských

o

nezávislost.

vidí v mírové

Zdánlivě

Němců

sobě

proti

(i když v revoluci

koncepce). To však Stuparich odmítá: "Si tratta

d'altro che di pangermanismo contro a panslavismo: e l'affermazione, diventata
negazione, che inutilmente si ribella all'assorbimento in un'affermazione piu
completa.,,129 Odstředivé pohyby stály proti představě o aktivním a mírovém
soužití všech

národů

v jednom reformovaném a

federativně

organizovaném

státě.

Avšak Češi byli podle Stupariche proti každému odstředivému pohybu a šlo jim o
zlepšení podmínek v celé monarchii, takže takovýto národ v
prospíval státu, jehož byl

součástí.

zásadě

velmi

"Gli czeki (... ) sempre essendo stata la nazione

che al problema dell'intero regno ha avuto l' occhio. Qual funzione di
rinnovamento politico e miglioramento sociale abbia assunto questa, delle
nazionalita ignorate la prima (nazione) a risorgere, a completare 1'interno sviluppo
e a porsi in difesa di tutte le altre partecipi della sua sorte, e taciuto in Austria e
fuori, ma non dovrebbesi piu oltre ignorare.,,130 Stuparich si zároveň uvědomoval
sílu mladého vzmáhajícího se národa a fatální
tyto procesy ignorovalo. Rakouské
postavení v rámci monarchie,
zasel mezi Slovany

sémě

ačkoli

Němce

důsledky

pro Rakousko, pokud by

kritizuje Stuparich za

je bez diskuze, že to byli

nadřazené

právě Němci,

kdo

kultury. "( ... ) II conquistatore non sopporta accanto a se

il civilizzatore; ed es si vollero unire l'impossibile. I missionari della cultura sono
some i missionari della religione; accesa la favi11a, devono aspettar che infiammi
il campo tutto, e magari tirarsi da parte a goder del calore suscitato; non portare in
seno desideri di prepotenza e calcar sulle fiamme apena tendono all' alto, per paura
di veder affuscata la fede propria.,,131 Takto podnícené národy však začínají žít
svým vlastním životem a jejich soudržnost již nezávisí na německém živlu, ale na
recipročních

zájmech v rámci zachování vitality. Stuparich byl

multietnické imperium již nemá zapotřebí

umělého

přesvědčen,

že

tmelení. "Davvero che 10 stato

129 Stuparich, G.: ,,1 tedeschi dell'Austria", In: La Voce, 9 gennaio 1913, Firenze, s. 990: "Jedná se o něco jiného než pangermánství proti
panslavismu: je to potvrzení, které se stalo negací, které se zbytečně vzpírá pohlcení v ještě úplnějším potvrzení."
130 Tamtéž: "Češi byli vždy národem, který měl v patrnosti problém celé monarchie. Jakou funkci politické obnovy a sociálního zlepšení na
sebe vzal tento, z neznámých národů první, který povstal a doplnil celkový vývoj a postavil se na obranu všech ostatních účastníků svého
osudu, o tom se mlčelo v Rakousku i venku, ale dál už by se to nemělo ignorovat."
13l Tamtéž: "Dobyvatel vedle sebe nesnáší civilizátora; a ti chtěli spojit nemožné. Misionáři kultury jsou jako misionáři náboženství. Poté, co
vzplála jiskra musí čekat, než zažehne celé pole a pak se stáhnout, aby si užili toho způsobeného tepla. Nenosit v srdci panovačné touhy a
udusat plameny, jakmile vzplanou moc vysoko, ze strachu, aby se jejich vlastní víra neztratila v kouři."
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odierno non ha piu bisogno di artificiale cementazione. (... ) Ragioni storiche,
naturali e di cultura, fecero dei tedeschi i plasmatori, che trovandosi sotto mano
una materia duttile e pastosa approfittarono per formarla a imagine e somiglianza
loro. Ma combinato in un organismo ricco

ď energie

disparate e autonome, non

s' adatta piu in rivestimenti costrittivi e inadeguati, e la forma la si elabora da
se."I32 Ojediněle - ze všech vociánských příspěvků - zde zaznívá lehce ironická
kritika na stranu
k

Italů

přímé aktivitě:

rakousko-uherského imperia, která má Italy spíše povzbudit

"Gli italiani poi continuano come da lungo tempo, a subire

passivamente le leggi

ďun

complesso politico cui appartengono senza curarsi di

sapere quel che di esso potrebbe avvenire (e non saranno sorpresi, speriamo
almeno, quando gli altri non si cureranno di cio che potra succeder di loro). (... ) II
momento in cui la logica della storia trionfera di tutti gli errori e falsi giudizi,

e

inevitabile. Allora verranno registrati solo i beni che ognuno, di fatto, avra saputo
conquistarsi attraverso le fatiche d'una attivita sincera. Forse che anche gli italiani
di quest' Austria non farebbero male a pensarvi qualche volta.,,133
Druhý

příspěvek

vychází 17. dubna 1913 pod titulem Gli czechi a

znamená podstatný kvalitativní obrat. Prezzolini na

něj

reaguje v dopise

Stuparichovi: "ll tuo articolo va benissimo e segna un vero progresso sul primo.
Lo pubblichero nel marzo (prima tutto il posto e preso!) e te ne compensero
perche veramente 10 merita. Continua di questo passo e saro molto contento di
te.,,134 Z Prezzoliniho dopisů je zřejmý jeho zájem i sympatie, kterými Stupariche
v práci dopisovatele s historicko-politickým zaměřením podporuje.
Ve druhém

článku věnuje

Stuparich svou pozornost již

bezvýhradně

Čechům. Tento národ považuje za vyjímečný, neboť se po třech století úpadku
během

posledních padesáti let vzchopil a zesílil nejen politicky, ale i

kulturně

a

ekonomicky. "In relazione all' Austria poi, ignorare la nazione czeca e per 10 meno
rinunciare a capir la struttura vitale di quella."l35 Přímým studiem české historie a
132 Stuparich, G.: ,,1 tedeschi deIrAustria", In: La Voce, 9 gennaio 1913, Firenze, s. 990: "Dnešní stát opravdu nemá potřebu umělého
tmelení. ( ... ) Historické, kulturní a přírodní důvody učinili z Němců tvůrce, kteří jakmile mají v ruce poddajný materiál, využijí situace a
zformují ho ke svému obrazu. Ale začleněn do organismu bohatého na odstředivé a autonomní energie, už se nepřizpůsobí vynucenému a
nepřiměřenému tvaru a forma se tvaruje vlastní silou."
133 Tamtéž: "Italové se pak nepřestávají po dlouhou dobu pasivně podrobovat zákonům politického celku, ke kterému náleží, aniž by se
starali o to, co by se s ním mohlo stát (a doufejme, že nebudou překvapeni, když se ostatní nebudou starat o to, co se může stát s nimi). (. .. )
Chvíle, kdy zvítězí logika dějin nad všemi omyly a špatnými soudy, je nevyhnutelná. Tehdy budou zaznamenávány pouze ty statky, které si
každý skutečně uměl získat námahou z poctivé činnosti. Možná i Italům tohoto Rakouska by neuškodilo na to někdy pomyslet."
134 viz příloha: "Tvůj článek je bezvadný a značí velký posun. Vydám ho v březnu (do té doby je všechno místo obsazeno!) a vyrovnám se s
tebou, neboť si to ten článek opravdu zaslouží. Pokračuj tímto stylem a budu mít z tebe velkou radost."
135 Stuparich, G.: "Gli Czechi", In: La Voce, 16, V, 17 aprile 1913, Firenze, s. 1055: "Ve vztahu k Rakousku ignorovat český národ znamená
přinejmenším zříci se pochopení jeho životadárné struktury."
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politicko-kultumího vývoje si Stuparich

ujasňuje způsoby

a cesty, které vedou

národ k uvědomění si vlastní identity s vědomím, že podobný úkol

čeká

na Italy-

Tersťany - žijící v rakouské monarchii. Češi mají však ještě daleko k prohlášení se

samostatným a sebevědomým národem. Prvním důvodem bránícím Čechům v
transformaci v silný národ - "nazione virile,,136 - je podle Stupariche obklíčení
německým

elementem, který je jako tlustá neprostupná

zeď

faktem je osud ohroženého národa, jenž veškerou energii

obklopuje. Druhým
věnuje

na záchranu

vlastní existence. Stuparich zde poprvé používá metaforu národa jako stromu. S
tímto připodobněním popisuje vzestup a obrodu Čechů. "Si parla, e a ragione,
ďun

rinascimento degli czechi. E certamente la incredibile rapidita, 10 slancio

gagliardo per cui in breve spazio hanno raggiunto il rigoglio

ďoggi,

si spiega col

fatlo che le radici non le cominciavano a metter allora quando crescevano, ma
queste erano ben ramificate nel terreno da secoli: solo che tutti, dopo raso al suolo
il fusto annoso, le credevano ferito a morte, mentre invece, si gonfiavano di succhi
per scoppiar piu potentemente in germogli al sole.,,137
Probírá se ve zkratce

českou

historií a jejími osobnostmi od Husa po

Kollára, jenž dal vzniknout novému panslavistickému náboženství. Panslavismus
chápaný jako

sbratření

všech

ideálem, jak ukázal slovanský

Slovanů
sněm

je podle Stupariche mlhavým a klamným

1848. Celé

dění

kolem roku 1848 nebylo než

politickým potvrzením Čechů jakožto sebe si stále více vědomého národa. Na
sněmu

byl pronesen požadavek rovnoprávnosti v rámci monarchie. Tak se zrodila

nová ideologie a sice panslavismus jako unie rakouských
jmenuje dva myšlenkové otce obrození

Palacký a Karel
občanskou

Havlíček.

svobodu

a

českého

Slovanů.

Stuparich

národa. Byli jimi František

Palacký zformuloval politický princip boje za

sice jako

úplnou

národní

autonomii

v

federalizovaného Rakouska. V jeho pojetí měla monarchie pozitivní funkci,

rámci
neboť

by garantovala Čechům a jiným národům svobodnou konkurenci. Navrhl dvě
ústavy,

přičemž

ve druhém návrhu dochází k historickému federalismu, t.zn.

federalizaci autonomních historických provincií. Nelze
druh kompromisu, ke kterému Palacký
vyhroceného dualismu.

Havlíček

dospěl,

zamlčet,

že toto byl jistý

aby zachránil Rakousko od

pak Palackého myšlenky propagoval a

popřel

Stuparich, O.: "Oli Czechi", ln: La Voce, 16, V, 17 aprile 1913, Firenze, s. 1055: "mužný národ".
Tamtéž: "Mluví se, a ne bezdůvodně, o národním obrození Čechů. Ajistě ta neuvěřitelná rychlost, bujný rozvoj, během kterého za
krátkou dobu dosáhli dnešního rozkvětu, se vysvětluje faktem, že jejich kořeny nezačaly růst až tehdy, kdy národ rostl, ale že byly v zemi
zakořeněné již po staletí: jenže všichni, poté co se pokácel starý kmen, ho považovali za smrtelně zraněný, zatímco on se naopak vzedmul
novou mízou, aby mohlo to silněji na slunci ve výhoncích vypučet."
136
137
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utopii panslavismu. "Palacky

e dunque

il sole del rinascimento. Ma di fronte a

Havlicek, non so, io 10 direi la luce che ha bisogno di esser riflessa per esprimere
tutta la sua efficacia; mentre questi ela luce immediata interiore.,,138
Ve svém třetím
července

a 3.

článku

La Boemia czeca, který vyšel nadvakrát 26.

června

1913, se Stuparich zabývá již konkrétní politickou situací v

Čechách. Začíná hnutím staročechů po roce 1860, které vystřídalo hnutí
mladočechů

a

pokračuje

s popisem politického spektra až do roku 1900. Za

dalšího rozhodujícího politického
obšírně

věnuje

se

také popisu

činitele

české

a

svůj

vzor pokládá T.G.Masaryka a

kulturní krajiny

(včetně

statistických tabulek

v pozitivistickém duchu La Voce prvního období). Ve srovnání s italským
obrozením Stuparich dospívá ke stanovisku, že
buržoazie, ale vycházelo z velkých

duchů

české

obrození nebylo fenoménem

Palackého,

Havlíčka,

Masaryka a

zasáhlo celý národ. "La politica sino allora I' avevan fatta non soltanto i circoli
ufficiali, i politici di professione, ma tutti: era penetrata, come motrice della
attivita pratica come segna-direzioni nella vita quotidiana, nella famiglia, nel
commercio, nella scuola, e tutta pregna ne era la letteratura.,,139 Politika se stala
dokonce národním náboženstvím, ze všech náboženství však tím nejpomíjivějším.
Spojuje se v

něm

totiž rigidní forma s neustále se

prevedibile certa e presta fine

e quella di

měnícím

obsahem "e la sua

rimaner vuota, sfuggendole di sotto il

riempitivo,,140. Je třeba zmínit také dva děje, které se v českém národě odehrávají
a mají pro jeho budoucí vývoj podstatný význam. První je kritická revize celkové
národní aktivity,

upřímná

introspekce - podle autora - do formujícího se ducha

národa. Druhým faktorem je
jediné

straně

české

činnost

národa

měla

podle Stupariche kultura.

kultury, jako je vlastní divadlo,

a množství

deníků

a

souladu se socialismem by to
tentokrát,

politického spektra, které

spočívalo

v

a nyní se objevují další odlišné programy a cíle. Významnou úlohu v

sebeurčení českého

živé

rozrůznění

ačkoli

se z

časopisů
měl

Tersťanů

Vypočítává

známky

knihařský průmysl, překladatelská

vycházejících ve velkých nákladech. V

být spíše ekonomický faktor, ale Stuparich se

považuje za nejbližšího rakouským

blíží mazziniovskému pojetí, když

říká,

že ekonomický,

socialistům,

průmyslový

a

138 Stuparich, G.: "Gli Czechi", ln: La Voce, 16, V, 17 aprile 1913, Firenze, s. 1055: "Palacký je tudíž slunce obrození. Ale
oproti Havlíčkovi, nevím, označil bych ho za světlo, které potřebuje být odraženo, aby vyjádřilo celou svou sílu; zatímco
Havlíček je světlo bezprostřední a vnitřní."
139 Stuparich, G.: "La Boemia czeca", II, In: La Voce, 27, V, 3 luglio 1913, Firenze: "Politika do té doby nezasáhla jen oficiální kruhy,
politiky z profese, ale všechny a všechno: pronikla jako strůjce praktické činnosti, jako ukazatel v každodenním životě do rodin, do obchodu,
do škol a byla jí prodchnuta celá literatura."
1"0 Tamtéž, s. 1112: "a její předvídatelný, jistý a brzký konec je to, že zůstane prázdná a náplň jí mezerou unikne"
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zemědělský rozvoj je pouhý důsledek "del rinnovamento della vita nazionale,,141.
Úspěch Čechů vysvětluje nástupem mladočechů, kteří přišli s aktivní politikou,
účastnili

se parlamentárního zasedání a dosáhli

naplnění požadavků

v oblastech

jazyka, školní docházky, infrastruktury atd. Politický dialog se odehrával
převážně

mezi

vzdělanci

na úrovni kultury, což bylo

města,

Itala pocházejícího z

něco záviděníhodného

pro

o kterém Slataper v La Voce prohlásil, že si svou

kulturu udusilo.
Úspěšným rozšířením obrody - "rinnovamento della vita nazionale" - a

svižný kulturní a ekonomicý vývoj byly pro Stupariche důvody k obdivu a jistě ho
nutily i ke stálému srovnávání s italskou realitou. Ke konci druhého dílu La
Boemia czeca se

opět

vrací k

metafoře

v monarchii nevládne jen kultura

stromu, hájíc

německá.

českou

kulturu, když

říká,

že

"Gli czechi (... ) hanno invece

fondamento di civilta affatto diverso dalla tedesca, e la loro radice

e piantata in

proprio terreno, si che il giovane tiglio czeco fronteggia la vecchia quercia
. ,,142
germamca.
Ze všech

tří článků

je

zřejmá

Stuparichova vize budoucnosti Rakouska,

kterou sdílel s Masarykem a Palackým, že se má monarchie transformovat v
demokratický a federativní stát, kde má být nastolena rovnost všech
"autonomia della nazione in un' Austria federalizzata". Garantovaná

národů,

existenční

jistota ze strany nového - neabsolutistického a necentralizovaného - Rakouska je
také podmínka pro svobodný rozvoj mladého národa. Je zajímavé, že v té
až do roku 1915 -

ještě

nikdo

veřejně

době

-

nespekulovalo možném definitivním

rozpadu monarchie. Federalistické řešení by umožnilo jak Čechům, tak Italům Tersťanům

-

nezříci

se ekonomických výhod monarchie (viz Slataperovy názory

o ambivalenci irredentismu). Jak vyplývá, Stuparichovy názory by se v této
mohly nazvat tak leda demokratickým irredentismem l43 .
Styl Stuparichových
šlépějích

v

článků

navazuje na první prezzolinovskou éru ve

Slatapera, Salveminiho a Amendoly, ale ve své

časopisu,

který se

přetvářel

době

době

tento styl

na "rivista dell' attualismo militante" a hlásal

Stuparich, G.: "La Boemia czeca", II, In: La Voce, 27, V, 3 luglio 1913, Firenze, s. 1112: "obnovení národního života".
Tamtéž: "Češi (... ) mají navíc civilizační základ naprosto odlišný od německého ajejich kořen je zarostlý do vlastní země, takže mladá
česká lípa stojí proti starému germánskému dubu."
143 Apih, E.: II ritorno di Giani Stuparich, Firenze, Vallecchi, 1988, cit. podle: Storti, A. A.: "Stuparich, La Voce e il mondo slavo", In:
Metodi e ricerche, rivista di studi regionali, n.1 gennaio-giugno, Udine, 2002, s. 30: ,,(...) irredentismo democratico, costantementefautore
(ancor prima di Oberdan) delťaifermazione de! principio nazionale nelle popolazioni balcaniche, ma anche costantemente dif.fidente dello
slavismo di confine" "demokratický irredentismus neustále nakloněn Ueště před Oberdanem) artikulaci národního principu v balkánských
národech, ale i vytrvale nedůvěřivý k slovanství pohraničí".
141

142

Gentiliho aktualismus, již

působí kontrastně.

Stuparichovi šlo o objektivní a

konkrétní kritiku bez jakýchkoli nacionalistických dogmat.
Po

třech článcích

pro La Voce s českou tématikou psal Stuparich

během

konkrétně

otázka

roku 1914 recenze knih, které spojovala rakouská problematika,
národů

menšinových

monarchie, požadavky národních práv za naprostého

odmítnutí nacionalismu a odmítnutí jakékoli transformace, která by v monarchii
privilegovala jen

určitý počet národů

(Italové byli

pancroatistickým tendencím a trialistickému
Habsburků,

řešení).

radikálně

proti jakýmkoli

Dalšími tématy byla politika

vztahy Ruska a Evropy, ruský panslavismus a rovnováha

středoevropského

prostoru.

V recenzi knihy

novináře

V. Gaidy La crisi di un impero, pagine

sul! 'Austria contemporanea mluví Stuparich o Rakousku jako o "anacronistico
stato feudale", "caldaia in cui bollono otto nazionalita,,144. Tehdy třiadvacetiletý
Stuparich již velmi přesně rozlišuje mezi "affermazioni nazionali,,145 a
nacionalismem: "Nel fondo il problema nazionale come tutti i grandi problemi
della storia

e rigorosamente logico ed epicamente

semplice; a rivestirlo di tragica

teatralita evenuto nazionalismo, fenomeno che passa e muore, mentre il problema
di trasformandosi permane. La affermazione nazionale ceca non
tedeschi:

e la

e una vittoria sui

necessaria conseguenza di uno sviluppo autonomo intimo che

avrebbe fatto il suo corso anche senza le sopraffazioni tedesche senza la societa di
difesa per le minoranze e senza bastonate e senza bandiere; come il pericolo
tedesco non euna minaccia esterna ma una debolezza interna.,,146
Roku 1914 vyšla Stuparichova recenze knihy R. Charmatze Ďsterreichs

innere Geschichte von 1848 bis 1907, ve které uznává neuchopitelnost tak
komplexního

tématu, jako je

vnitřní

politika Rakouska-Uherska.

Další

recenzovanou knihou bylo dílo diplomata Seton-Watsona Die siidslavische Frage

im Habsburger Reiche, která se zabývá další utiskovanou národností v monarchii.
Srbo-chorvatská otázka a její trialistické

řešení

bylo

především Tersťanům

trnem

v oku a otázkou zůstává, do jaké míry by byla Stuparichova sympatie k Čechům
Stuparich, G.: "Gayda, v: 'La crisi di un impero"', ln: La Voce, 36, V, 4.9. 1913, s. 1154: "kotel, ve kterém se vaří osm národů".
národní potvrzení"
1-16 Stuparich, G, "Gayda, V: 'La crisi di un impero''', s. 1154: "V podstatě je národnostní problém, jako všechny velké problémy v dějinách,
přísně logický a epicky jednoduchý: a oblékat ho do tragicky teatrálního hávu ho přišel až nacionalismus, fenomén, který přijde a odejde,
zatímco problém transformace zůstává. Potvrzení českého národa je vítězstvím nad Němci: je nezbytným důsledkem vnitřního autonomního
vývoje, který by uběhl svojí trasu i bez německých útlaků, bez společnosti na obranu menšin, bez ran holí, i bez vlajek; tak jako německé
nebezečí to není ohrožení zvnějšku, ale vnitřní slabost."
1-1.
1-15
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ovlivněna bezprostředním

sousedstvím, jak tomu bylo u

Slovinců

Chorvatů.

a

"Che meriti speciali hanno i serbo-croati perche sia dato una maggiore autonomia
che agli czechi o alle altre nazionalita? L'ideale pancroato cioe un regno sorto la
Drava unito solamente nella persona dell'imperatore al resto della monarchia, e
assurdo; perche e contrario ai tedeschi che sarebbero preclusi dal mare, contrario
agli czechi che resterebbero minoranza nel parlamento cisleitanico, contrario agli
italiani che vi vedono a ragione la loro morte, contrario a turte le nazionalita
insomma." 14 7
Posledním

příspěvkem

do florentského

časopisu

byl

komentář

z 20.

září

1914 ke knize T. G. Masaryka Russland und Europa - zur russischen Geschichtsund Religionsphilosophie, která kriticky pohlíží na Evropu a Rusko z pohledu

sociálního, náboženského, filozofického a politického.

3.2

La nazione czeca a GU Slovacchi

Dílo La nazione czeca vyšlo poprvé v Catanii roku 1915 jako

třetí

v řadě

cyklu "La Giovine Europa", který zahrnoval spisy o morálních a politickoekonomických podmínkách
Druhé -

přepracované

a

utlačovaných

rozšířené

avšak pomalu se vzmáhajících

národů.

před

druhým

- vydání, které Stuparich dopsal

pražským pobytem roku 1921 vyšlo s pozměněným pravopisem La nazione ceca
v Neapoli roku 1922 148 .
První a druhé vydání se liší nejen rozsahem, ale i stylem a nuancemI
v ideologickém plánu l49 . Vývoj situace v Evropě po roce 1915 staví celé dílo a
rakousko-uherskou otázku do nového

světla

a Stuparich k tomu zaujímá postoj již

147 Stuparich, G: "Seton-Watson (Scotus-Viator): 'Die Siidslavische Frage im Absburger Reichs''', ln: LaVoce, 14, VI, 28.8.1914, s. 39:
"Jaké zvláštní zásluhy mají Srbo-chorvaté, aby jim byla udělena větší autonomie než Čechům nebo jiným národnostem? Pankroatistický
ideál, tedy království Drávy spojené pouze osobou císaře na zbytek monarchie, je absurdní; neboť znevýhodňuje Němce, kteří by byli
odříznuti od moře a i Čechy, kteří by zůstali menšinou v zaalpském parlamentu. Je také proti Italům, kteří zde právem vidí svou smrt.
Znevýhodňuje prostě všechny národnosti."
148 Stuparich, G.: La nazione czeca, Battiato, Catania, 1915; La nazione ceca, Riccardo Ricciardi, Napoli, 1922; La nazione ceca, Istituto per
I 'Europa orientale, Roma 1922, postum: La nazione ceca, Longanesi, Milano,1969.
149 Stuparich, G.: La nazione czeca, 1915, s. 22: Socialistická premisa v prvním vydání, že historie je spravedlnost, je vystřídána větším
idealismem, vírou v humanitu a pokrok. Historie už neni nahlížena jako mechanický proces řízený nezměnitelnými sociálními zákony.

v předmluvě prvního vydání: "Ho terminato di comporre questo libro poche
settimane prima ch l' Austria mandasse l'ultimato alla Serbia. Esso nacque e si
formo in un tempo, quando prevedere il conflitto odiemo era compito soltanto dei
diplomatici e prepararla dei militari. Allora ne la critica politica ne il giudizio
storico era opportuno calcolassero su eventualita catastrofiche; anzi per una
visione serena delle condizioni
la base stabile

ďun

ďun

popolo, in ispecie dell' Austria, si richiedeva

processo regolare che avesse in se tutte le premesse del suo

svolgimento." 150
V předmluvě jak prvního, tak i druhého vydání Stuparich s velkým
nasazením vysvětluje postoj Čechů k válečnému konfliktu l5l , který jako by
odrážel jeho vlastní názor (viz kap. 1.3.). "Certo e che gli Czechi non l'hanno
voluta la guerra, anzi sono quelli che piu

ďogni

altro popolo austriaco, se fosse

stato in loro, l'avrebbero impedita.,,152 Argumentuje, že pouze mírová situace
Rakouska mohla Čechům zaručit integritu a rozvoj. Válka naopak hrozila
nebezpečím,

že se stanou

obětí Německa či

Ruska. Stuparich zastává názor o

pacifistickém postoji Čechů, i když během válečného konfliktu Češi vyvinuli čistě
protirakouskou aktivitu. Tuto ambivalenci Stuparich shrnuje slovy: "E complicata
e drammatica fu la posizione in cui i Cechi si trovarono allo scoppio del conflitto
europeo, da loro ne voluto ne facilitato. (... ) Dunque se l'azione dei Cechi avanti
la guerra fu diretta a conservare l' Austria trasformandola, e la loro azione durante
la guerra fu volta a distruggere l' Austria - nes suna contraddizione. Si tratta di due
Austrie diverse; la prima era l' Austria rinnovabile, l' Austria dei popoli, la seconda
fu l' Austria rigida,

delľimperatore;

la prima avrebbe permesso 10 sviluppo dei

Cechi in coordinazione, o libera concorrenza, con le altre nazionalita, la seconda
perpetuava la loro schiavitu minacciandolo piu che mai; per la prima i Cechi
potevano lavorare, la seconda dovevano distruggerla.,,153
Tamtéž, s. 7: "Dokončil jsem tuto knihu několik týdnů předtím, než poslalo
Rakousko ultimátum Srbsku. Narodila a zformovala se v době, kdy předvídat dnešní konflikt bylo úkolem diplomatů a připravovat ho
bylo úkolem vojáků. Takže ani politická kritika, ani historický soud se nehodil, aby počítal s katastrofální možností: navíc, pro jasnou
vizi podmínek lidu a Rakouska obzvlášť, se požadovala stabilní báze pravidelného procesu, který by v sobě měl všechny předpoklady
svého vývoje."
151 Stuparich obhajuje a očisťuje Čechoslováky před italským publikem i v příspěvcích vydaných v časopise Volonta - "Italia e
Cecoslovacchia" z 30.9. 1921 a "La condotta dei Cecoslovacchi durante la guerra" z 15. 1. 1922 -, poté co situaci rozvířil A. Tamaro
tvrzením, že nově vzniklý stát je jen baštou slavismu a že údajně spolupracoval na snahách zabránit Itálii ve vítezství na Jadranu. Tamaro
v časopise Politica říká, že Československo je založeno na národnostní menšině, zatímco ostatní nepřátelská etnika jsou jím utiskována a že
se Itálie vystavuje přátelstvím a kontakty s tímto státem velkému nebezpečí. Jako zajeden z hlavních protiargumentů Stuparich uvádí
chování a vůbec nasazení československých legionářů.
152 Stuparich, G.: La nazione czeca, s. 7: "Je jisté, že Češi válku nechtěli, naopak více než jakýkoli jiný rakouský národ, kdyby bylo po jejich,
by jí zabránili."
153 Stuparich, G.: La nazione ceca, 1922, s. 8-9: "Komplikovaná a dramatická byla pozice, ve které se Češi nacházeli před vypuknutím
evropského konfliktu, který nechtěli ani neusnadňovali. ( ... ) Tedy pokud byla akce Čechů před válkou vedena k zachování Rakouska ajeho
UO
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Kostru prvního vydání

Seminatori
s první
třetí

tvoří článek

částí

tvoří články

z La Voce. První kapitolu nazvanou I

Gli Czechi. Druhá kapitola La Messe je
část článku

La Boemia czeca. Druhá

téměř

La Boemia czeca

identická

tvoří

základ

kapitoly nazvané Rinnovamento della vita nazionale, kde se vedle

T.G.Masaryka pojednává o politickém spektru, národní otázce a soužití s Němci.
Vybaven bohatým aktuálním materiálem tak Stuparich

předkládá

ucelenou studii

v mazziniovském duchu o geografických, etnických, historických, politických,
ekonomických a kulturních podmínkách probouzejícího se
zčásti předchozí

českého

kapitola). V souladu s Mazzinim stojí na prvním

národa (viz
místě

zájmu

kultura, která je hybnou silou národa. Další ideovou osou je mazziniovský ideál
souladu mezi myšlenkou a akcí, což se uskutečňuje až s téměř romanticky

líčenou

postavou T. G. Masaryka. "Masaryk fece lui per il primo il passo decisivo dal
pensiero aU' azione. ( ... ) era una continuazione del suo pensiero attivo e deUa sua
azione razionale.,,154 Z morálního portrétu je zřejmé, že v Stuparichových očích
měl Masaryk mazziniovskou duši l55 . S tímto ladí i základní idea prvního vydání,
a sice zachování monarchie transformované v nové federativní
této mazziniovsko-salveminiovské linie však nelze
přístup

zejména v kapitole o

průmyslu

uspořádání.

přehlédnout

a ekonomice

Vedle

pozitivistický

(přesné

statistické

dokumentace). Vzhledem k důrazu, se kterým Stuparich popisuje sílu

českého

kapitálu (např. terstským zázemím podmíněný akcent na Živnostenskou banku),
vyvstává

čtenáři

na mysli

paralelně

druhá již výše

zmíněná

teorie národního

obrození, jehož motorem není kultura, nýbrž ekonomický
materialistickou teorii vzestupu národa na

základě průmyslové

vzrůst.

produkce

Tuto

převzal

Stuparich z díla O. Bauera Nazionalitaten.frage und Sozialdemokratie. Stuparich
aplikuje na otázku

českého

národa i Engelsovu známou teorii o "nazioni senza

storia". Jedná se o ne sebevědomé národy, kterým v jejich historických,
geografických, politických a

průmyslových

podmínkách chybí nezávislost a

vitální energie. 156 Engels měl v Evropě na mysli zejména jižní Slovany, kteří byli
podřízené

rakouskému a

maďarskému

živlu: "I popoli [V5Iker] che non hanno

transformaci a jejich aktivita za války byla namířena na zničení Rakouska - žádný protiklad. Jedná se o dvě různá Rakouska: první bylo
obnovitelné, Rakousko národů, to druhé bylo strnulé Rakousko císařovo: to první by dovolilo vývoj Čechů ve spolupráci nebo volné
konkurenci s ostatními národy, to druhé prodlužovalo jejich poddannost stále s většími výhružkami: pro první Rakousko mohli Češi
pracovat, to druhé mohli jedině zničit."
154 Tamtéž, s. 88: "Masaryk byl první, kdo udělal první rozhodný krok od myšlenky k činu. ( ... ) bylo to pokračování jeho aktivní myšlenky a
rozumové akce."
155 Stuaprich, G.: La nazione céca, s. 79-80: "aveva un po' I'anima mazziniana"
156 Cit. podle: http://isole.ecn.orglreds/formazione/questionenazionale/nazioniOI0410w.html
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mai avuto il controllo della propria storia, che nel momento stesso in cui essa
arriva al primo rozzo scalino della civilizzazione

si ritrovano gifl sotto la

dominazione straniera, o arrivano a questo primo grado di civilizzazione sotto
l'effetto del giogo straniero, non hanno energia [Lebensfáhigkeit] e non
arriveranno mai a una qualsiasi forma di indipendenza".157
českého

Stuparich uvádí vzestup
rozšířeného

střední

ve

Evropě

multietnicitě

vzhledem ke své

druhé

národa jako

půlky

zářný příklad

fenoménu

19. století (Rakousko-Uhersko

bylo optimálním terénem), a sice

zviditelnění

"národů bez historie,,158. Podle Stupariche však pro Čechy toto označení neplatí

bez výhrad,

neboť

mají ne tak zcela vzdálenou slavnou minulost, která

hlavní oporu národního
vrchol

české

sebevědomí.

tvoří

Navzdory slavné tradici - Stuparich vidí

historie v postavě Jana Husa a husitství - však s touto teorií o

"nazione senza storia" koresponduje sociální aspekt a masový
,159
obrozem.
Druhé vydání je

rozšířeno

rozměr

národního

o kapitolu o Slovácích a celou druhou

které Stuparich zachycuje zásadní body

válečného

dění

část,

ve

až do vyhlášení

nezávislosti Československa. ,,( ... ) ho lasciata intatta la base di giudizio ď allora,
non mutando se non la forma di esposizione ( ... ) mi parevano giuste, anche dopo
la guerra, le conclusioni alle quali ero arrivato nel mio esame succinto della
rinascenza céca sotto ľ Austria.'d6o Přidaná druhá část začíná Masarykovým
portrétem, shrnuje
Zvláštní

částí,

pojednávající o

českou

diplomatickou aktivitou v exilu a vnitropolitický vývoj.

která si zaslouží více pozornosti, je jedenáctá
česko-italských

vztazích za první

světové

kapitola

války. V druhém vydání

se také více pouští do hodnocení soudobé české literatury (viz kap. 3.2.).
Kapitole

věnované Slovákům,

kde

čerpá

zejména z díla Racial Problems

in Hungar/ 61 od R. S. Watsona, předcházela krátká monografie Gli Slovacch/ 62
vydaná o rok

dříve,

kterou od kapitoly v La nazione ceca odlišuje pouze úvodní

úsek, kde se Stuparich věnuje problému jejich jednoty s Čechy: "Formano i Cechi
157 Cit. podle: http://isole.ecn.org/reds/fonnazione/guestionenazionale/nazioniOI04Iow.html: "Národy, které neměly nikdy kontrolu
nad vlastní historií, které se už v momentě prvního hrubého stupně civilizace nacházejí pod cizí nadvládou nebo se dostanou na tento
první civilizační stupeň už pod cizím jhem, nemají životaschopnost a nedospějí nikdy k jakékoli fonně nezávislosti."
158 Stuparich, G.: La nazione ceca, 1922, s. 17.
159 Tamtéž s 18
160 Stupari~h: G.:· La nazione ceca, 1922, s. 7: "nechaljsem beze změny tehdejší ústřední názor, změnil jsem pouze fonnu výkladu ( ... ) zdály
se mi správné, i po válce, závěry, ke kterým jsem došel v mém stručném zkoumání obrody českého národa pod rakouskou monarchií."
161 Watson, R. S. alias Scotus Viator: Racial Problems in Hungary, London, 1918.
162 Stuparich, G.: Cli Slovacchi, Libreria di cultura, Roma, 1921.
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e gli Slovacchi una sola nazione?,,163 Dílko Gli Slovacchi začíná definicí národa
podle Mazziniho a ta zní, že národ tvoří "unita d'intenti e volonta di missione,,164.
Z tohoto hlediska ještě nejsou podle Stupariche Češi a Slováci jedním národem.
Během

války do vyhlášení samostatnosti se

legionářském

bezprostředního

vysvětluje

ohrožení není

historickou

stromu: "due rami

vůle

bojů

národů

- jak v exilu, v

politice - shodovala. Za statu
osamostatnění

za

blednou a bez

k úplné národní jednotě tak silná. Stuparich to

podmíněností,
ďun

obou

vnitřní

protirakouském boji, tak i ve

quo po sjednocení však ideály z dob

vůle

tímže

opět

používá oblíbenou metaforu

popolo, divisi politicamente da secoli, non si

ricongiungono tanto facilmente ne presto.,,165
Další otázkou pro Stupariche je, zda jsou čeština a slovenština založené na
stejné bázi nebo je slovenština pouze dialektem
formou. Názory samotných

slavistů

češtiny či

jen její starší vývojovou

se v této problematice liší. Mít jeden jazyk

však není jediné kritérium národa. Stuparich tedy

připouští

existenci dvou jazyků,

ale jedné kultury, literatury a jednoho etnika.
Jednotou Čechů a Slováků se zabývá i v předmluvě k druhému vydání La

nazione ceca. Stuparich do budoucna
mluvit jen o

předpokládá

československém národě, ačkoliv

úplnou fúzi, kdy už se bude

se nyní jedná o "la questione

ancora dibattuta, ma piu che altro essa e oggi complicata da varie tendeziosita
politiche esterne aHa Cecoslovacchia.,,166 V době před válkou tudíž dodržuje
rozlišení Češi a Slováci, po sjednocení hovoří již jen o Čechoslovácích.
Těžiště

zájmu je historie

"intedescamento" - a

Maďary

-

Slováků,
např.

kdy byli uzurpovány

násilná výuka

Stupariche nejvíce hnutí za samostatnost (Stuparich
husitství na Slovensku,

ačkoli

později

převážil

střídavě Němci

maďarštiny.

kladně

-

dějin

zajímá

hodnotí delší

průběh

Z

katolicismus) a formování

jednotného jazyka a kultury. Zajímavé je hodnocení slovenské povahy vzhledem k
české: "ll carattere deHo Slovacco e molto meno combattivo di queHo céco.,,167

Ve druhém vydání dochází k

ještě větší

heroizaci a idealizaci postavy T.

G. Masaryka. Každý národ má ve vrcholných chvílích své historie hrdiny, které ve
Tamtéž, s. 3: "Tvoří Češi a Slováci jeden národ?"
Tamtéž, s. 3: ,,jednotný záměr a vůle k úkolu".
165 Tamtéž, s. 5: "dvě větvě jednoho lidu, politicky po staletí rozdělené, se nesjednocují tak lehce ani rychle".
166 Stuparich, G.: La nazione ceca, 1922, s. 10: "stále diskutovaná otázka, která je zejména dnes pro Československo komplikována různými
tendencemi zahraniční politiky".
167 Tamtéž, s. 75: "Slováci mají mnohem méně bojovnější charakter než Češi."
163
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své osobnosti koncentrují sílu daného okamžiku. 168 U Čechů je Masaryk tímto
typem hrdiny a vůdčího politika - "guida meravigliosa,,169, který vede ve své době
ještě utlačovaný

národ k osvobození. Masaryk ve své prozíravosti jako první

český politik prohlásil za nutnost vést válku proti RakouskuYo Zakončuje řadu

velkých

duchů české

Stuparich

zmiňuje

historie od Husa, Komenského, Palackého a

jeho podporu

nasazení v antisemitských
byla politika

upřímnosti,

či

dělnického

Havlíčka.

hnutí, sympatie k socialismu a

kulturních kauzách (viz Rukopisy). Jeho postojem

prodchnuta vírou v humanitu a sílu myšlenky - "il

tentativo - ( ... ) - di una politica etica,

ďuna

vita pubblica la qui forza fosse

l'imperativo morale della sincerita e la cui coerenza derivasse dalla razionalita del
vero,,171. Jako filozof si předsevzal úkol - "missione" v mazziniovském smyslu"scrutare la storia della sua nazione, per trovarne il significato interiore"I72.
"Maestro che aveva
osobní

přátelství,

po' l'anima mazziniana,,173, s nímž Stupariche pojilo

Ull

byl jeho velkým vzorem a nabízí se otázka, zda tu nedochází k

identifikaci s ideálem politika a nakolik zde autor projektuje sám sebe.
V kapitole nazvané Italia e Cecoslovacchi a 11 Patto di Roma

explicitně

navazuje na tradici česko-italských vztahů a tvrdí, že Itálie má vůči Čechám
výsadní postavení. "( ... ) dopo la Russia, per motivi evidenti di omogeneita di
razza e di tradizione, dopo ľ America, per il forte numero di emigrati e per ľ aiuto
finanziario, nessun paese meglio

delľItalia

aveva possibilita di capire e di

efficacemente appoggiare i fini nazionali dei Cecoslovacchi.,,174 Tato afinita je
dána

společným nepřítelem,

vlastní

kůži

a skepse

Uhersko mohlo stát

kterého obsazené italské teritorium zakusilo na

ohledně očekávání

Anglie a Francie, že by se Rakousko-

nepřítelem Německa.

Osudovým se stal podle Stupariche

neúspěch snahy T. G. Masaryka vést odboj z Říma. 175 Roku 1915 odjel Masaryk

do

Paříže

vztahy.

a tím byl dán mimo jiné základ pro

Ačkoliv

nebýt

nedorozumění ohledně

předsudků

trojího

pozdější těsné česko-francouzské

založených na vzájemné ignoranci

řešení (rakousko-maďarsko-italské) mělo

a

podle

Tamtéž s 83
Tamtéž: s: II: "úžasný vůdce"
170 Tamtéž s 94
171 Tamtéž: s: 92: "pokus o etickou politiku, o veřejný život, jehož silou by byl morální imperativ upřímnosti a jehož soudržnost by vycházela
z racionálního chápání pravdy."
172 Tamtéž, s. 86: "zkoumat historii svého národa, aby v ní nalezl skrytý smysl".
173 Tamtéž, s. 79-80: "mistr s mazziniovskou duší".
174 Stuparich, G.: La nazione ceca, 1922, s. 109: "po Rusku, ze zjevných důvodů homogenity rasy a tradice, po Americe, kvůli velkému
počtu emigrantů a finanční pomoci, nemohl žádný jiný stát než Itálie lépe pochopit a účinně podpořit nacionální snahy Čechoslováků".
175 Tamtéž, s. 110.
168
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Stupariche Československo všechny důvody proto cítit se mnohem blíž Itálii než
Francii. 176 V tom částečně tkví i konkurence s Francií v kulturní oblasti, kteroujak už bylo

zmíněno

- Stuparich nesl s nelibostí. Stuparich tvrdí - z

perspektivy -, že Itálie

neoficiálně alespoň

ve

veřejném mínění

poválečné

podporovala

rozpad monarchie a tím budoucímu Československu v kritickém momentu
pomohla nejvíce.
Salveminiho

Zmiňuje

kampaň

zájem o

utlačované

národy v

časopise

La Voce a

za rozpad Rakouska-Uherska na stránkách

časopisu

L 'Unita l77. Snahou sjednotit utlačované národy rakousko-maďarského imperia byl
sobě

kongres konaný roku 1918 zvaný Jl Patto di Roma. Mluví potažmo o

a svém

zájmu o menšiny, když jmenuje "un gruppo di studio si che s' erano occupati, gia
avantiguerra, con serietl del problema austriaco e che, nella tradizione
mazziniana, avevano sempre considerati con simpatia e giustizia le aspirazioni e i
diritti delle nazionalita oppresse,,178. Hrdě vyslovuje zásluhy Itálie na vzniku
Československa, přičemž ale zároveň nezamlčuje oficiální kurs italské politiky
např.

v postavě ministra

zahraničí

S. Sonnina. ,,1 Cecoslovacchi ( ... ) avevano

avuto un sincero e potente alleato: 1'Italia. Che se non fu proprio interamente
ľItalia

ufficiale, fu pero

ľItalia

dei migliori Italiani, di quelli che

ľavevano

fatta

entrare nella guerra e sostenuta nella terribile lotta, e che in fondo le preparavano
il migliore terreno per la vittoria definitiva.,,179 Zde i v pasážích o
československých

Povahu

legiích rezonuje

českého

Stuparichův

osobní příběh (viz kap. 3.1.).

národa charakterizuje na

studie a hodnotí ji veskrze

kladně.

Vrchol

různých

českého

místech v

národa

průběhu

spatřuje

celé

v husitství,

protože tam se projevil a realizoval cit Čechů pro pravdu a upřímnost. "( ... ) II
popolo céco ha vinto sempre e soltanto con la superiorita spirituale: la vittoria
degli Ussiti non e da cercarsi nel furore della rivolta, ma nel fresco entusiasmo
delle anime. (... ) L'ideale che ha illuminato la via del popolo ceco, non e
imperialismo d'una nazione, ma l'umanita nella nazione.,,180 V souvislosti s
Masarykem jakožto ideálem politika a Macharem, podle Stupariche ideálem
Tamtéž s IlO
salvemini, G.: '"Finis Austriae", In: L 'Unita, Roma, 12.3. 1915.
178 Stuparich, G.: La nazione ceca, 1922, s. III: "skupina intelektuálů, kteří se již před válkou vážně zabývali rakouským problémem a kteří
v souladu s mazziniovskou tradicí vždy zkoumali aspirace apráva utlačovaných národů se sympatiemi a citem pro spravedlnost".
179 Tamtéž, s. 199 - 120: "Čechoslováci měli jednoho upřímného a silného spojence: Itálii. Ač se nejednalo právě ozcela oficiální postoj
Itálie, byla to však Itálie nejlepších Italů, těch, kteří přivedli zemi do války a podpořili ji ve strašném boji akteří jí v podstatě připravovali
nejlepší terén kdefinitivnímu vítězství."
180 Stuparich, G.: La nazione ceca, 1922, s. 87: "Český národ vždy vyhrál jen díky své vysoké duchovní úrovni? Vítězství husitů není třeba
hledat vběsu revoluce, ale ve svěžím entusiasmu duší. (... ) Ideál, který svítil na cestu českému lidu, není národní imperialismus, ale
humanita uvnitř národa."
176

177
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básníka, POpISUJe pomocí analogie formy a obsahu
charakteru. "Masaryk di fronte alla vanita e

jasněji

alľinsincerita

stránky

českého

della politica tenta di

dare un contenuto (morale) alla politica, Machar di fronte ala superficialita e alla
falsita

delľarte

hanno bisogno

moderna tenta di dare un contenuto
ď essere

alľarte.

L'arte e la politica

sorrette da una verita, da una convinzione. In questo

atteggiamento si sente 10 spirito ceco, che sposta sempre il problema della forma
verso il contenuto. Esso e stato, cominciando da Hus, distruttore del
formalismo.,,18l "( ... ) II Céco possiede una grande virtu: la serieta dellavoro. ( ... )
Se la nazione ceca s'e riconquistato un posto nella sotria, 10 deve alla costanza
calma e chiara del suo lavoro, oltre che
uomini." 182

alľintelligenza

dei suoi migliori

Když mluví o Macharovi a Nerudovi oslavujíc jejich realismus, staví k
nim do opozice

Březinu

jakožto protagonistu moderních

směrů české

literatury,

které Stuparich - jak uvidíme ve kapitole 4.2 - hodnotí vždy s velkým despektem.
Březina

"rappresenta

ľ altro

lato del carattere slavo: la nebulosita, il sentimento

vago, il misticismo. Egli e un poeta mistico,

ďun

misticismo sociale

fantasticamente contradittorio.,,183
Optimistický

závěr

se však nese v duchu konstruktivního vitalismu, tolik

vlastní etickému založení Stupariche. "Degli stati sorti dallo sfacelo della
monarchia austro-ungarica, la Cecoslovacchia e il meglio ordinato.,,184 "Dopo il1918
(. .. ) i Cechi naturalmente si trovarono di fronte al gravissimo compitó di realizzare l'idea per cui avevano
tanto valorosamente combattuto. I questa fase di realizzazione essi furono, forse, meno ispirati che nel
periodo di lotta; ma non possiamo ancora giudicare. Saremmo ingiusti a voler dedurre da alcuni errori,
inevitabili, forse, nelle gravi condizioni d'assestamento dell'Europa centrale, e umani nel difficile
passaggio dall'ideale alla relata, che i Cecoslovacchi siano venuti definitivamente meno a quel compito."185
Jediným potenciálním úskalím pro
nacionalismu -

opět

narážíme na

československý

křehkou

národ je prý latentní sklon k

hranici mezi národním

sebevědomím

a

nacionalismem. "Un grave pericolo tuttavia devono evitare i Cecoslovacchi, se
181 Tamtéž, s. 66: "Masaryk tváří v tvář marnosti a neupřímnosti politiky se snaží dát politice (morální) obsah, Machar tváří tvář povrchnosti
a falši vmoderním umění se snaží dát obsah modernímu umění. Umění apolitika potřebují být podpořeny pravdou apřesvědčením. V tomto
postoji je cítit český duch, který vždy posouvá problém formy směrem k obsahu. Již Hus byl ničitelem formalismu."
182 Tamtéž, s. 50: "Čech májednu velkou ctnost: opravdovost práce. (... ) Jestli si český národ vydobyl místo v dějinách, tak za to vděčí
klidné ajasné vytrvalosti své práce, vedle inteligence svých nejlepších mužů."
183 Tamtéž, s. 70: "představuje druhou stránku slovanské povahy: mlhavost, temný cit, mysticismus. Je to básník sociálního fantasticky
rozporuplného mysticismu".
18< Stuparich, G.: La nazione ceca, 1922, s. ll: ,;Ze států vzešlých z porážky rakousko-maďarské monarchie je Československo tím nejlépe

uspořádaným."

185 Tamtéž, s. 10: "Po roce 1918, (.. ), se Češi samozřejmě nacházeli tváří vtvář těžkému úkolu uskutečnit ideu, pro kterou tolik
nezapomenutelným způsobem bojovali. V této fázi realizace byli možná méně úspěšní než vobdobí boje; ale nemůžeme ještě soudit. Byli
bychom nespravedliví, kdybychom chtěli z pár, zřejmě ve vážných podmínkách uspořádání centrální Evropy, nevyhnutelných a lidských
chyb - co se týče těžkého kroku od ideálu ke skutečnosti - vyvozovat, že tomuto úkolu Čechoslováci definitivně nedostáli."
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vorranno creare davvero una salda base alloro Stato: la megalomania nazionalista
che eun poco latente nelloro carattere."I86
Stuparichův záměr

kulturní.
obraz

Chtěl

českého

podat a

pro napsání La nazione ceca byl především

skutečně

podal vyvážený

osvětový

a

geografico-kulturně-politický

národa italskému publiku a oživil tak kulturní

výměnu

mezi

oběma

národy založenou na vzájemné informovanosti a zájmu. Do jisté míry se však
podle mého názoru jedná o projekci vlastních eticko-politických

názorů

k upevnění Stuparichova tehdejšího nacionálního postoje v hávu obhajoby nároků
na svobodu jednoho

utlačovaného

národa.

Tváří

kompletní portrét jednoho národa se tedy

v tvář nelehkému úkolu

nemůžeme

divit mírné

vytvořit

tendenčnosti,

jejíž dobová podmíněnost je zřejmá.

4

Dílo

4.1

V álečná trilogie

Jak už jsme zmínili v první kapitole, válka byla pro Stupariche rozhodující
životní zkušeností a jelikož je autobiografismus jedním z nejviditelnějších
našeho

vypravěče,

sehrála válka rozhodující roli i v jeho literární

ze Stuparichových významných

děl

byla válkou

colloqui con mio fratello, Ritorneranno)

či nepřímo

přímo

tvorbě. Většina

(La guerra del'15, I

(La nazione czeca)

ovlivněna.

Nebylo by ovšem správné redukovat celé Stuparichovo dílo na heslo
literatura,

neboť

v povídkách (viz kap. 3.2)

čerpá

rysů

válečná

Stuparich z jiných zkušeností a

dává mnohem větší prostor fikci a fantazii.

186 Tamtéž, s. ll: "Čechoslováci však přesto musí odolat vážnému nebezpečí, pokud budou chtít vytvořit opravdu pevný základ pro svůj stát:
a sice nacionalistické velikášství, které se nenápadně skrývá v jejich charakteru."

4.1.1

La guerra del'15

První dílo Guerra deľ15 (Taccuino di un volontarioi 87 vzniklo jako
"diario di guerra,,188přímo v zákopech během prvních dvou měsíců Stuparichova
nasazení v první
bratrů

odjezdem
Portonaccio

směr

světové

válce (2.6. - 8.8.1915).

Vnější

rámec deníku

Stuparichových a Scipia Slatapera z římského

začíná

nádraží

Cervignano. Tam vstupují do bitevní zóny v krasové oblasti

kolem Monfalcone a Bosco Grande, kde - již bez Slatapera - zažívají dlouhosáhlé
zákopové boje. Nacházejí se pouhých 25 km od Terstu, který - na dosah a

přece

nedosažitelný - tvoří kulisu dění. Útoky a hlídky se střídají s úmorným
vyčkáváním
ošetření

v zákopech. 22.
frontě

- na

důstojnického

července

je Giani

zraněn,

ale

po boku svého bratra. V průběhu
končí

výcviku a poznámky

povýšením na

zůstává
bojů

- po krátkém
účastní

se oba

podporučíky

a

zrněnou

destinace poblíž Villy Vicentiny.
Až po patnácti letech se Stuparich ke svému deníku vrátil, aby jej
stylisticky uhladil, aniž by však porušil jeho charakter a autentickou atmosféru. Po
čtenářském úspěchu
pokračování,

v

časopise

Nuova Antologia, kde vycházel deník na

byl vydán roku 1931. Jak

zmiňuje

Stuparich na

začátku

knihy,

jednalo se o poznámky psané
"sul momento, di giorno

In

glOrno, anzi

ď ora

in ora, da un semplice

gregario, che riproduceva soggettivamente, sotto la prima impressione, tutto cio
che udiva o vedeva o sentiva dal suo umile posto, senza controllo, senza
possibilita

ď appurare

la verita storica di certi fatti o la giustezza di certi

apprezzarnenti" 189.
Jedná se tedy o velmi subjektivní, psychologický dokument, ve kterém je
rozhodující

duševní

problematizuje

stav

především

autora.

Mimo

vnější

události

zde

Stuparich

fenomén války. Autor válku spíše analyzuje, než

popisuje a celé dílo slouží jako introspekce do jeho nitra, kde se s problémem
Stuparich, G.: Guerra deľ15, Garzanti, Milano, 1943.
Tamtéž, s. I: "válečný deník".
189 Stuparich, Guerra deľ15, s. 1: "v daný moment, ze dne na den, nebo dokonce z hodiny na hodinu byl psán prostým vojákem, který,
zasažen prvním dojmem, subjektivně reprodukoval vše, co slyšel nebo viděl nebo pociťoval ze své prosté pozice, bez kontroly, bez možnosti
ověření historické pravdivosti jistých fakt nebo správnosti jistých soudů" .
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války vypořádává. Vývoj Stuparichova postoje k válce jsme již dostatečně popsali
v předchozích kapitolách,

shrňme

si tedy jen jeho základní postoj z roku 1915.

Jako terstský dobrovolník irredentistického smýšlení koncept stále v hloubi duše bližší navrácení zabraných území,

věřil

čili připojení

ač

mu byl nadnárodní

v nevyhnutelnost války a v brzké

Terstu k Itálii. "Siamo in questa guerra

perché ľabbiamo voluta.,,!90 Toto idealistické nadšení však se stále delší a
depresivnější zkušeností zákopové války - "la vita di talpe,,!9! - , která ničí

lidskou psychiku zejména nucenou pasivitou a nemohoucností - "un' senso
disperato ďinerzia,,!92 - , opadá a přicházejí pochybnosti o legitimnosti ničivého
konfliktu. "La coscienza s'oscura nel dubbio, se abbiamo fatto bene a voler la
guerra. Questo

e il tormento

piu grave di tutti. Ma non puo durare. L'animo si

ribella a questa debolezza.,,!93 Dalším aspektem duševního stavu, který udává tón
zápisků

je také

zodpovědnosti.

silný, pro terstského

dobrovolníka pochopitelný pocit

Smysl pro povinnost zde stojí namísto hrdinství. "C'e una

coscienza del proprio dovere che sfugge a ogni controllo e a ogni giudizio del
mondo, ma non puo sfuggire a se stessa.,,!94 Podobně přísně reaguje na
pochybnosti

ohledně

války: "No, nessuna altra via era possibile, se non questa che

abbiamo scelta.,,!95 V Guerra del'15 je válka líčena bez jakéhokoli heroismu jako
nesmírně

tvrdá a

hrůzná

zkušenost, ve které "avanti tutto si muore; pOl

Sl

combatte, poi si vince o si perde,,!96.
Počáteční

naivní víru v rychlé

vítězství

tedy rychle

vystřídá vystřízlivění

deziluze. Zklamání zažívá Stuparich také nad egoismem,

zbabělostí

a

a nízkými

pudy, které se v nouzi namísto bratrské soudržnosti ve vojácích probouzí. Jakožto
terstští dobrovolníci - a navíc intelektuálové - musí
podezření

ze strany italských

bratři

Stuparichové

vojáků, povětšinou venkovanů, kteří

čelit

v Tersťanech

vidí potenciální zrádce a špehy. Odpor ve Stuparichovi dále vzbuzuje povýšené
chování

důstojníků,

chuť

rezignovaná povolnost jedné
Tato

roztrpčení

vojáků

rabovat

vesničanky,

však autor dokáže

v

opuštěných

vesnicích nebo

jejíž muž zrovna bojuje na ruské

překlenout

frontě.

shovívavostí, svým vrozeným

Tamtéž, s. 121: "Jsme v téhle válce, protože jsme ji chtěli."
Tamtéž s 260· krtčího života"
192 Tamtéž: s: 56: :,~oufalým pocite~ nečinnosti".
193 Tamtéž, s. 56: "Vědomí se zatmívá v pochybnosti, zda bylo správné chtít válku. Toto jsou nejzávažnější muka ze všech. Ale nemohou
trvat dlouho. Duše se vzpouzí takové slabosti."
19' Tamtéž, s. 121: "Existuje smysl pro povinnost, který uniká každé kontrole a každému soudu světa, ale nemůže uniknout sobě samému."
195 Tamtéž, s. 86: "Ne, žádná jiná cesta nebyla možná, než ta, kterou jsme zvolili."
196 Tamtéž, s. 102: "ze všeho nejdřív se umírá; pak se bojuje, pak se vítězí nebo prohrává".
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soucitem

a

lidskostí.

Soucítí

nepřítel

obyvatelstvem a ani

pro

s trpícími
něj

vojáky,

raněnými,

s

místním

není objektem nenávisti, "un disperato

sentimento di pieta non solo per questi uomini votati alla morte, ma per ogni
creatura umana" 197. Gianiho vyjímečná citlivost, která bude živit celé jeho
narativní dílo se právě tady tváří v tvář bolesti již plně projevuje. Na jednom místě
cítí politování i nad sebou samým, nad
představě,

že by

měl

hrůzou,

která se

zmocňuje

jeho

těla při

bojovat a zabíjet sám za sebe a ne v mase mezi ostatními

zpoza zákopů.
"no, per non uccidere e per non essere UCCISO,
ľ allarme

10

fuggiro, gettando

con un grido disperato, verso la mia trincea, mi mescolero con gli altri,

saro una parte d'un tutto che vibra e agisce sotto un impulso comune: ma solo no,
solo

e terribile.

Devo dominarmi per non tremare fisicamente. Una grande pieta

mi prende di questa povera came, di me stesso, cosi piccolo e debole.,,198
I Carlo Emilio Gadda, který je sám autorem deníku z válečného zajetí l99 , v
recenzi knihy Guerra del'15 - "bellissima opera delľ eroico triestino,,200 - z roku
1932

oceňuje Stuparichův

vyrovnaný, hluboce realistický pohled na události i

zubožený stav všech zúčastněných:
"Mi commuove la ritenuta e generosa pacatezza dello Stuparich nel
rappresentare la poverta etica media (... ). Insomma, avrei detto che 10 Stuparich
doveva reagire piu appassionato e violento alla guerra, ma poi ho compreso che
questo sguardo cosi "clamo e profondo"

e 10

sguardo virile

delľitaliano

vero

sopra il dramma atroce del suo destino.,,201
Důkaz

dalšího

vystřízlivění

z mladistvého zápalu podává Stuparich

v několika pasážích, kde můžeme sledovat vývoj jeho postoje k
který v té

době

vyjadřoval

válečné

nadšení.

. -" , poté co se oba
solidaritu mezi "VOClanl

Pizzicanellou, velkým
197

přítelem časopisu

časopisu

La Voce,

Nejdřív

Stuparich vychvaluje

bratři

setkají s důstojníkem

: "La Voce ha legato collaboratori e

Stuparich, Guerra deľl5, s. 225: "beznadějný pocit soucítění nejen s těmito osobami zaslíbenými smrti, ale s každým lidským

stvořením".

198 Tamtéž, s. 268: "ne, abych nezabíjel a nebyl zabit, uteču směrem k mému zákopu a spustím poplach zoufalým křikem, vmísím se mezi
ostatní, budu částí celku, který vibruje ajedná ze společného popudu: ale sám ne, to je strašné. Musím se ovládnout, abych se fyzicky netřásl.
Zmocní se mě velké slitování nad tímto ubohým tělem, nade mnou samotným, tak malým aslabým."
199 Gadda, c., E.: Diario di prigionia, Dal maggio 1918 al novembre 1918.
200 Gadda, C .. E. : "Giani Stuparich - Guerra deľl5 - Ed. Treves, Milano, 1931.", ln: Solaria, anno VII, N. 2, febbraio, 1932, s. 53:
"krásného díla terstského hrdinství".
201 Tamtéž, s.55: "dojímá mě Stuparichova zdrženlivá a velkorysá mírnost, se kterou představuje průměrnou mravní bídu (.. ) Vlastně bych
byl řekl, že měl Stuparich na válku reagovat vášnivěji a divočej i, ale pak jsem pochopil, že tento tak "klidný a hluboký" pohled je mužným
pohledem pravého Itala nad zuřivým dramatem jeho osudu."
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lettori come una famiglia: cio fa piacere, sopratutto qua al fronte,,202. Když přijde
4.

července

na frontu nové

číslo časopisu,

posteskne si Stuparich s dávkou

politování a nostalgie: "penso che sarebbe bello potersi sollevar 10 spirito sopra
questa vita e di tanto in tanto esprimerla da poeti o rifletterci su da filosofi,,203.
Nakonec přiznává pocit naprostého odcizení a odstupu od nadšení

časopisu:

"un mese fa l'arrivo delle "Voci" mi faceva ancora piacere, sentivo questa
rivista come l' espressione di qualcosa che m' era vicina, ora invece la sento
estranea, una rivista letteraria

ďuna

citta lontana: tutto mi par troppo lontano e

inutile,,204.
Důležitými

postavami, jako ve všech Stuparichových autobiografických

dílech, jsou bratr a matka. Již z několika popisů Carla -"con una tinta di tristezza
sulla faccia, ma con gli occhi sorridenti e buoni,,205 - , rozhovoru a Carlových
reprodukovaných myšlenek vyvstává

před očima

silné pouto, které oba bratry

pojilo a Gianiho velký obdiv, láska, ale i zodpovědnost a starost o svého mladšího
bratra. "Carlo ha sul viso e nel cuore

ľingenuita

del bambino, ma e piu forte e piu

nobile di me.,,206 Již jako temná předzvěst pozdějšího vývoje událostí se zde Giani
pozastavuje nad Carlovým

přístupem

ke smrti. Možná však byla tato pasáž

dokreslena až posléze, s patnáctiletým odstupem.
,,'tutti, piu o meno chiaramente, presentono la morte venendo quassu, ma
quando nel presentimento della propria fine c' e una malinconia cosi profonda
come c'e stata in Serra, allora la morte viene come un'ospite conosciuta.' Le
parole di Carlo, pronunicate con una calma singolare, mi fanno meditare e tremare
per lui.,,207
Dovídáme se také, že

během

prvních

vyčerpávajících měsíců

v zákopech

Carlo sepíše svou závěť, kterou nosí v kapse a ve které se obrací na svou matku a
sestru:

Stuparich, Guerra del'15, s. 117: "La Voce spojila spolupracovníky a čtenáře jako jednu rodinu: to potěší, zejména tady na frontě."
Tamtéž, s. 151: "myslím, že by bylo krásné moci pozvednout ducha nad tento život a občas ho vyjádřit jako básníci či o něm přemýšlet
jako filozofové".
20-1 Tamtéž, s. 211: "před měsícem mi příchod časopisů "La Voce" ještě dělal radost, cítil jsem tento časopis jako výraz něčeho, co mi bylo
blízké, zatímco nyní mi připadá cizí, nějaký literární časopis z dalekého města; vše mi připadá příliš vzdálené a neužitečné."
205 Tamtéž, s. 62: "s nádechem smutku na obličeji, ale s úsměvem a dobrotou v očích".
206 Tamtéž, s. 120: "Carlo má v obličeji a v srdci naivitu dítětem, ale je silnější a ušlechtilejší než já."
207 Tamtéž, s. 150: ,,'všichni, více či méně jasně, cítí předzvěst smrti, která na ně sestupuje, ale když je v té předtuše vlastního konce tak
hluboká melancholie jako byla u Serry, pak přichází smrt jako vítaný host. 'Carlova slova, vyslovená s tak ojedinělým klidem, mě naplňují
starostí o něj a chvěním."
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"se anche dovessi morire, resto con voi, pensate: il mondo non finisce; se
io finisco un modo, devo ridominciare un altro perché il mondo mi deve contenere
sempre, non e possibile che vada al di fuori del mondo. Dunque, sempre assieme,
anime mie. Speranze, serenita; illuminate ogni mia piccola ombra.,,208
Podobně důvěrně

jako o bratrovi, píše autor o své matce, kterou

hlavní protagonistkou ve svém
myšlenek, které Gianiho na

válečném

frontě

učiní

románu. Z náznaků vzpomínek, tužeb a

k matce vedou,

můžeme

již zde vycítit sílu

jejich vztahu.
,,( ... ) c' era il viso santo lucente di mia madre, incorniciato da un nimbo di
capelli argentei. ( ... ) Allontano presto il pensiero di mia madra, perché la sua
immagine mi ha fatto salire le lagrime fino agli occhi e me li ha inumiditi. ( ... ) E
mamma vuol dire il mio essere migliore, le mie aspirazioni al bene e il mio
rimorso. ( ... ) Non abbiamo il conforto di poter riabbracciare nostra mamma,
lontana, irraggiungibile. ,,209
Stuparich psal
osobního života chvílích velmi
náladou

svůj

deník -

pravděpodobně

častých popisů

připomínají

přes

intimnost a odkrytá zákoutí svého

s úmyslem

uveřejnění.

krajiny, denních dob a

Stuparichovy popisy

přírody

Se

čtenářem počítá

počasí.

ve

Impresionistickou

díla Slatapera (ll mio Carso) a

Sofficiho2lO .
"L' aria
resina, canto

e pettinata dalle granate (... ). Che sensazioni fresche: profumo di

ďuccelli,

raggi

ďoro

sui tronchi rossastri,

nelľintreccio

dei rami, nei

mazzetti delle foglie sottili e acute come gli aghi (... ). La mattina, prima che spunti
il sole,

e come ľinterno ďuna conchiglia ancora gocciolante (... ). II profilo delle

trincee, nella notte, con le assi sporgenti, ha qualche cosa di spettrale. Ogni tanto
un razzo spande un effimero stupore di luce nell'aria.,,211

Todero, F.: Carlo e Gaini Stuparich. Itinerari della Grande Guerra sulle tracce di due volontari triestini. Línt, Trieste, 1997, s. 34: "i
kdybych měl zemřít, zůstanu s vámi, zamyslete se: svět nekončí; i když já ukončím jeden způsob, musím začít nějaký jiný, protože musím
být navždy ve světě přítomen, není možné, abych šel mimo tento svět. Tedy, stále pospolu, duše moje. Naděje, jasná mysli; prosvětlete každý
můj nepatrný stín."
Stuparich, Guerra den 5, s. 80, 55, 103,280: ,,( ... ) byla tam svatá zářící tvář mé matky, olemovaná gloriolou ze stříbřitých vlasů. (... )
Rychle zaháním myšlenku na matku, protože její představa mi vhání slzy do očí. (... ) A maminka, tím chci říct moje lepší bytost, moje snaha
o dobro, má výčitka. (... ) Nemůžeme spočinout aposilnit se vnáruči své matky, tak vzdálené anedosažitelné."
210 Maier, B.: "L'opera di Giani Stuparich", In: Saggi sul/a letteratura triestina del Novecento, Mursia, Milano, 1972, s. 207-259, s. 221.
211 Stuparich, Guerra den5, s. 71, 69,184,178: "vzduchje pročesáván granáty (... ) Jaké to svěží vjemy: vůně smůly, zpěv ptáků, zlaté
paprsky na načervenalých kmenech, ve spletitých větvích, vtrsech tenkých lístků, co jsou ostré jako jehly. (... ) Ráno, dříve než slunce vyrazí
první paprsky, je jako vnitřek ještě vlhké lastury. (... ) Profil zákopů, s trčícími prkny, má v sobě za noci cosi hrozivého. Tu a tam do
vzduchu paprsek rozleje úžas světla."
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Lze tedy

říct,

etických kvalit reálným
již

plně

časem

že Guerra del'15 je - vedle nepopiratelných historických a

zdařilou

zkouškou Stuparichova literárního genia,

neboť

svým

vzniku je to jeho první dílo s uměleckou ambicí. Nacházíme zde

rozvinuty základní rysy

mravní podtext,

krajinářský

Stupariche-vypravěče,

jemnocit

či

tedy autobiografismus,

nenápadnou, avšak

zdařile

pronikavou

psychologii postav (rozvinutou zejména v povídkách).

4.1.2

Jako

Colloqui con mio fratello

třetí

Stuparichova publikace, po La nazione czeca a monografii

Scipio Slataper, vychází po

čtyřech

letech práce na podzim roku 1924 dílko

fiktivních rozhovorů se zemřelým bratrem, Colloqui con mio .fratello212, "primo
lavoro di creazione,,213. Jak uchopit a kam zařadit tuto knihu, která na jednu stranu
vybočuje

ze Stuparichovy tvorby -

díky svému kontemplativnímu rázu

vyjírnku v jeho narativní literární produkci -, na druhou stranu však

tvoří

zásadně

spoluutváří "mýtus,,214 o duchovně založeném vypravěči-moralistovi? Právě tento

náboženský
literárního

rozměr

světa,

vtiskla knize jedna z největších autorit tehdejšího terstského

který se sdružoval kolem Café Garibaldi, Italo Svevo, jenž ji

charakterizoval: "un libro che pare un tempio,,215. Autor nachází s odstupem let
pro svou literární prvotinu

realističtější přívlastky

a uvádí

tři

základní elementy

(nejen) tohoto díla: "opera torrnentosa e lenta, che procedette fra contrasti e dubbi

Stuparich, G.: Colloqui con miofratello, Treves, Milano, 1925.
Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s. 111: "první kreativní práce".
m Maier, B.: cit. d., s. 207.
215 Svevo, 1.: Epistolario, a cura di B. Maier, Dall'Oglio, Milano, 1966, s. 840, cit. podle: Damiani, R.: cit. d., s. 76.: "knihajako chrám".
212
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e alla

CUl

formazione concorsero autobiografia, impegno morale e aftlato

lirico,,216.
Z jakých východisek ale dílo vzniklo? Zásadní pro jeho pochopení je
uvědomit

silné bratrské pouto

Sl

a nenahraditelnou ztrátu,

"il vuoto

incolmabile,,217, která jako propast v Gianim po Carlově smrti musela zůstat. Oba
bratry pojily

společné

ideály voblasti politiky, morálky a literatury, to vše

v duchu mladického nadšení kolem
Carlo velký literární a
Zároveň

ve Stuparichovi coby

obětovali

který

především

časopisu

La Voce. Pro Gianiho

morální vzor a nabývá zde až kontur

přeživším,

zatímco bratr a blízký

světce.

přítel

neodčinitelné

své životy, uzrával trýznivý pocit poníženo sti a

ač neoprávněný

představoval

Scipio
viny,

ho v hloubi duše provázel po celý život. Giani se cítil

vinnen již svou pouhou existencí.
"Tu eri la fonte della mia purezza. ( ... ) Cosi fosti piu puro di me e potresti
affidarti alla morte divina che ti accolse nel tempo piu pieno.( ... ) Perdona la mia
basezza. Nulla piu varn't a alleggerirmi il peso, che con amara vergogna mi curva
dinanzi alla tua nobilta. (... ) fratello, vergine cuore (... ).,,218
Carlo se tedy zjevuje v nadpozemské

podobě

jako "maestro di alta vita

spirituale,,219 a moudře a přísně komentuje Gianiho impulsy. Dialog ale nevyznívá
příliš přesvědčivě, můžeme

tedy spíše mluvit o jednom dlouhém

monologu, kde rozpráví Giani se svým alteregem. Autor

tvoří

vnitřním

postavu Carla jako

"una componente dialertica dell' anima di lui,,22o.
Giani se obrací na svého
návratu z války

opět začít

zemřelého

bratra v tíživé situaci, kdy má po

žít normální život, ale

těžko

v

něm spatřuje nějaký

smysl a pocit z dvou let strávených v zajetí - "ogni senso

e tolto alla nostra

esistenza,,221 - v něm přetrvává dál. Obrácením se do svého nitra, potažmo k
ideální
Témata

postavě

bratra, se snaží najít nový

hovorů,

praktický život,

směr

a cíl svého pozemského snažení.

jak prozrazují názvy kapitol, jsou zajetí, domov, mládí, rod,
zodpovědnost,

potomstvo, smrt, hrdinství a láska. Autorovo

Stuparich, cit. d., s. 111: "trýznivé a rozvláčné dílo, jež se zrodilo uprostřed rozporů a pochybností a kjehož vzniku přispěla autobiografie,
morální zápal a lyrická inspirace".
217 Stuparich, Colloqui con mio fratello: s. 111: "nevyplnitelnou prázdnotu".
218 Tamtéž, s. 53, 54, 15, 48: "Byl jsi pramen mé čistoty. ( ... ) Tak že jsi byl čistší než já a mohl ses svěřit božské smtri, která tě přijala
v plnějším čase. ( ... ) Promiň mi mou nízkost. Již nic mi neulehčí břímě, které mě s hořkým studem ohýbá před tvou ušlechtilostí. ( .. ) bratře,
srdce čisté ( ... )".
219 Maier, B., cit. d., s. 216: "učitel hlubokého duchovního života".
220 Tamtéž, s. 216: "dialektickou součást sebe samotného".
221 Stuparich, G.: Colloqui noc miofratello, s. 18: "kdy naše existence pozbyla veškerého smyslu".
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psychické rozpoložení je smutek, pochybnost, zoufalství a
z jeho osobní životní situace, tak z
společnosti.
uprostřed

nechuť

poměrů poválečného

vyplývající jak

vývoje terstské

Zaznívá zde také Stuparichovo rozhodnutí se pro samotu a izolaci

"una gioventu generosa e crudele, esaltata e cieca, ma forte del suo

impeto di dominio e franca nell'errore - e ripete l'idolatria. E

ďallora

eccomi in

solitudine amara. ,,222
Tragická

válečná

zkušenost však nebyla marná a neústí v naprostý

nihilismus, nýbrž má ve Stuparichových očích svůj smysl.
"No, nel profondo della mia coscienza io ero convinto allora e 10 sono
anche oggi, che la guerra cambia e puo cambiare molto in noi, puo cambiare tutto;
ma che nessuna lezione

e piu

difficile da imparare di questa, la quale esige

un'interiorizzazione e un'umiltél di cui gli uomini sono raramente capaci.,,223
Autor se tedy obrací do svého nitra, kde nachází

útěchu

a dostatek energie

pro další život. Tam je schopen zpracovat i zkušenost bolesti a smrti svých
blízkých. V okamžiku utrpení totiž dospívá

člověk

k lepšímu pochopení sebe

sama.
"( ... ) scavare, scavare dentro di me sino a trovar la vena sincera. (... ) O su
questa o su nessun' altra esperienza fondare sapro la mia vita matura. (... ) pur
nell'orrore l'uomo puo ritrovare il meglio di se in fondo a se stesso.,,224
Celé dílo vrcholí dialogem o lásce v

křesťanském

slova smyslu, kterou

Stuparich chápe jako výzvu k novému životu a konečně, "giunto al nodo,,225,
znovu objevuje

zvěst

Evangelia. Stín bratra napomíná v dialogu Dell'oggi e degli

uomini: "L'epoca vostra e dei fal si salvatori,,226. A je to opět bratr, který
v posledním dialogu mluví o Bohu.

Tamtéž, s. 91-92: "štědrého a krutého, nadšeného a slepého mládí, jež je však silné ve svém boji o moc a upřímné ve svém omylu - a
které opět holdovalo modloslužbě vlasti. A hle, od té doby jsem zůstal v hořké samotě."
223 Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s. 35: "Ne, v hloubi duše jsem byl tenkrát ajsem i dnes přesvědčen, že válka mění a dokáže toho
v nás změnit mnoho, dokáže změnit všechno; ale žádná lekce se nezvládá tak těžce jako tato, jež vyžaduje uvnitřnění a pokoru, které jsou
lidé zřídka kdy schopni."
m Stuparich, G.: Colloqui con mio fratello, s. 150, 156: "hloubit a hloubit do svého nitra, než nenaleznu žílu upřímnosti. ( ... ) Na této nebo
na žádné jiné zkušenosti budu umět položit základy mého zralého života. ( ... ) právě v okamžiku hrůzy může člověk nalézt ve svém nitru to
nejlepší".
225 Tamtéž, s. 160: "když dospěl k jádru věci".
226 Tamtéž, s. 67: "Vaše doba je dobou falešných spasitelů."
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"gli uomini accendono i roghi dell' odio e Iddio ne fa una fiamma
(... ) ella rimane
tutto

ľunico

ď amore.

porto di luce per coloro che non vogliono naufragare.( ... )

e scialbo e scuro, anche l'eroismo e la gloria, di fronte all'amore.,,227
Styl a jazyk těchto

Giani Stuparich,

překvapí

dialogů

a

u tak konkrétního a realistického autora, jako je

působí

aforizující sentence a jiné stylistické

netypicky. Archaismy, hyperboly, perifráze,
prostředky

mají dokreslovat lyrickou, místy

až sakrální atmosféru a podtrhnout celkový záměr. Výrazové prostředky jsou však
často vyumělkované

a vyznívají naprázdno. Podle Luciana Anceschiho

připomíná

estetizuj ící styl díla D' Annunzia. 228 Ačkoliv sám autor přiznává ne zcela podařený
záměr stvořit

dvouhlasou lyriku, sugestivní síla tu podle

něj spočívá

v "esame di

coscienza,,229. Podle mého názoru zde však až příliš často zaznívá moralizující tón
a prostota a pokora nepůsobí přesvědčivě.
"Tu ďuna tua debolezza ora ti lagni, come se poco cinico fossi per vincere
ogni riguardo; poi che il cinismo voi chiamate fortezza, ebene quanto sopra tutti
v'inalza. (... ) Se tra di voi soggiace alľinfatuato il modesto, il sensibile al rozzo, e
per Ull attimo il dubbio vi scuote che cio non sia giusto; tosto del dubbio voi
sorridete con fine malizia, come chi compatisse

ľingenuo

richiamo ad Ull'antica

illusione senza ritomo. (... ) Mentre tu parli, io scendo con occhio sfebbrato sempre
piu in fondo al mio essere: e vedo Ull falso orgoglio terreno serpere in tutti gli atti
e le mie convinzioni.,,230
Spolu s Lucianem Anceschim musím
dílu

právě

mnohdy chybí, ale v

době

přiznat,

svého vzniku

že hloubka a esence tomuto
určitě

splnilo funkci - pro

Stupariche tak důležité - mravní obnovy.

Tamtéž, s. 158, 160: "lidé zapalují ohně nenávisti a Bůh z nich dělá plamen lásky. ( ... ) ten zůstane jediným přístavem světla pro ty, kteří
ztroskotat".
228 Anceschi, L.: "Giani Stuparich, Colloqui colfratello, Raccontt', ln: Leonardo, N. 12,1930, s. 793.
229 Stuparich, G.: Colloqui con mio fratello, s. 112: "zkoušce svědomí", stejný titul měla kniha Renata Serry, která vyšla společně s dialogy a
dílem La Leda senza cigno od D' Annunzia v souboru "Diamante" v Miláně u bratrů Trevesových roku 1924.
230 Tamtéž, s. 101,108: "Stěžuješ si na svou slabost, jako kdybys byl málo cynický, abys pokořil všechny ohledy; potom, co nazýváte
cynismus silou a po pravdě, neboť vás povyšuje nad ostatní. ( ... ) Pokud mezi vámi podlehne skromný člověk nabubřelému, citlivý hrubému,
a vás na okamžik zachvátí pochybnost, zda-Ii je to správné; směle se nad pochybností usmějete s jemnou zlomyslností, jako ten, koho dojme
bezelstné volání ke staré iluzi bez návratu. ( ... ) Zatímco mluvíš, sestupuji s jasným pohledem stále hlouběji do své bytosti: a vidím, jak
falešná pozemská pýcha proniká všechny skutky a všechna má přesvědčení.".
227

nechtějí
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4.1.3

Ritorneranno

Téma války nebylo však ani po popsaných dvou dílech pro Stupariche
zcela

vyčerpané.

Ritorneranno

vrací ke své

231

vyšlo roku 1941. Opět a tentokrát velmi důkladně se zde autor

válečné

splnil závazek
vyjadřuje

Roku 1935 koncipoval obsáhlé dílo, které pod titulem

zkušenosti, k

vůči předsevzetí

osudům

Terstu a své rodiny. Tímto románem

oslavit literárním dílem postavu matky, jak jej

Carlo ve své závěti: "Mamma mia, moriro senza prima essermi espresso

la tua grandezza, prima d'aver narrato la tua grande storia, anima mia?,,232. Jedná
se o shrnutí velmi obsáhlého autobiografického materiálu, sepsaného s morálním
záměrem. Můžeme
příp.

mluvit o komponentách románu, kterými jsou antimilitantní,

antifašistický postoj, autentické

válečné

vzpomínky, osudy Terstu - "Trieste

usciva dai limiti storici per diventare una citta ideale,,233 soustředěné
silně

a jedné rodiny

kolem osoby matky. Válka, rodina, Terst, etické poselství a to vše

autobiograficky zabarveno jsou typické motivy našeho autora.
Důležité

pro pochopení románu Ritorneranno je

vzniku a Stuparichovu pozici v terstské

společnosti.

kapitole, Stuparich se koncem 30. let stále více
ve své izolaci na starý

svět

plný hodnot a

si dobu jeho

Jak jsme již popsali v první

přiklání

ideálů

uvědomit

k antifašismu a vzpomíná

italského obrození v duchu 19.

století. K tehdejšímu světu, "temp i sciagurati,,234, staví do opozice starý
nezkažený

svět před

a

během

první

světové

války. Chce poskytnout

vzpomínkách na zidealizovanou minulost i širokému italskému
zkroušenému fašistickým režimem. Jeho román je v první

řadě

útěchu

ve

čtenářstvu

prostestem proti

fašismu.
"Al verbo dell' epoca spavaldamente in marcia, volevo contraporre il verbo
d'un'epoca in dolorosa sosta, ma che poteva riprendere il suo cammino;

alľodio,

l'amore; all'insegnamento di Nietzsche ľinsegnamento di Cristo.,,235

Stuparich, G.: Ritorneranno, Garzanti, Milano, 1941.
Stuparich, G.:Trieste nei miei ricordi, s. 191: "Maminko moje, zemřu aniž bych dříve nevyjádřil tvou velikost, aniž bych dříve nevyprávěl
tvůj velkolepý příběh, duše moje?"
233 Tamtéž, s. 193: "Terst vystupoval ze svých historických hranic a stal se ideálním městem."
m Tamtéž, s. 201: "neblahým časům".
235 Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s. 193: "Proti slovesu epochy v hrozivém pochodujsem chtěl postavit sloveso epochy v bolestném
zastavení, která se však mohla znovu vydat na cestu; proti nenávisti lásku; proti učení Nietzscheho učení Krista.".
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často

Díky této dispozici se román

chápe jako "l'ultimo romanzo del

nostro Risorgimento,,236 a mnohdy i svým stylem připomíná 19. století.
Zajímavá je perspektiva, ze které je zde hodnocena první
hrůznějšímu světovému

opozici k dalšímu a

světová

konfliktu je vnímána

válka. V

pozitivně

jako

válka spravedlivá, vedená na obranu svobody italského národa.
"Volevo mostrare a una generazione educata all' odio, alla ferocia, alla
guerra per la guerra e per la conquista, come la generazione precedente aveva
saputo essere pur grande nell' amore e nella rinuncia ed aveva combattuto e vinto
una guerra, mossa sopra tutto da un senso di giustizia.,,237
Jak dále uvidíme, v románu je válka nahlížena jak z pozice
terstské perspektivy. Zákopová perspektiva je logicky, vzhledem ke
zkušenosti,
Děj

zdařilejší

zákopů,

Stuparichově

než méně autentické popisy poměrů civilního obyvatelstva.
Vidaliů

rozsáhlého románu pojednává o osudech terstké rodiny

letech 1915 až 1918.
vypuknutím války

tak z

Tři

synové, Marco, Sandro a Alberto,

překročí

v

úspěšně ještě před

italsko-rakouskou hranici a jako dobrovolníci z

regionu Venezia-Giulia vstoupí do italského vojska. Otec Domenico musí naopak
frontě.

bojovat za Rakousko na ruské

opuštěném bytě

V

zůstavají

tak

matka

Carolina s dcerou Angelou a služkou Bertou, která je slovanské národnosti, a s
napětím čekají

na návrat svých blízkých.

přítelkyněmi nadšeně

Během

války se Angela se svými

podílí na nacionálních aktivitách ve

městě.

a Alberto ve válce zahynou a Sandro se vrací slepý. O zrak
granátu, zatímco

uprostřed bojiště

vrátí i otec Domenico a rodina

Bohužel, Marco

přijde při

výbuchu

hledá tělo umírajícího bratra Marca. Z fronty se
Vidaliů

se snaží vyrovnat s tragédií, která ji

postihla.
Román má tedy

dvě dějiště,

která se

románovou strukturu; zákopovou válku s
ženy,

děti,

starci a

zběhové

osvobození italskou armádou.
fronty, kde se nachází
Terstu a války, z

pravidelně střídají

příhodami bratrů

členové jedné

čehož válečná

dialekticky tu proti

vytvářejí

tak

městě,

kde

a život ve

trpí nedostatkem jídla a s
Stejně

a

napětím očekávají

sobě

stojí

dvě opačné

rodiny. Téma rodiny se rozšiřuje na tématiku

tématika je z celého románu nejlépe

umělecky

Maier, B., cit. d .. , s. 232: "poslední román našeho obrození".
Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s. 193: "Chtěl jsem ukázat generaci vychované k nenávisti, krutosti a k válce pro ni samotnou nebo
pro zisk, jak dokázala být předchozí generace úžasná v lásce a v odříkání a jak bojovala a vyhrála válku, vedenou především z citu pro
spravedlost. "
236

237

vyřešena

(viz

např

scéna Marcova umírání, kde se prolínají pOpISy bitvy s

delirickými obrazy z dětství).
Na první pohled se zdá, že identifikace románových postav s jejich
reálnými

protějšky

zřetelná.

je naprosto

Až na Alberta, který je

čistě

fiktivní

postavou, - snad aby autor neprovokoval úplnou totožností - odpovídá vše
poměrům

a

členům

rodiny

samotného autora, Angela
Slatapera, v

Stuparichů.

ztvárňuje

pozůstalé Marcově

Elody, Lella stojí za

bratra Carla, Sandro

sestru Biancu, Cesare Alessandri Scipia

snoubence

pozůstalou

představuje

Marco

Allegře

nacházíme rysy Gianiho ženy
svůj protějšek

Gigettu Slataperovou a i Berta má

ve služebné jménem Catina. Pokud však pohlédneme na postavy Marca a Sandra
zblízka,

nalezneme

množství

skutečností,

matoucích

zjednodušující identifikaci Marca-Carla a Sandra-Gianiho.
Stuparich opouští Marco Itálii jako poslední z

bratrů,

které

znemožňují

Stejně

jako Giani

byl blízkým

přítelem

mladého nacionalisty ( R. Timeus ), má s sebou svazek Mazziniových

dopisů

oglosovaných bratrem, je zamilován do dívky, která je portrétem Gianiho budoucí
ženy Elody.

Ztotožňovat

zjednodušující.
je i autorovým

Marca s Carlem jen na

Můžeme říct,
záměrem.

že splývání obou,

základě

případně

smrti by tedy bylo

všech

tří

postav v jednu

Na bojišti, kde hledá Sandro umírajícího bratra

říká

vypravěč: "La ricerca di Marco era come una ricerca di se stesso. ,,238 Stuparich
chtěl

možná

vytvořit

představu

jedné

symbolické

postavy

dobrovolníka. V textu to dokládá Carolina, která je ve svých

terstského

představách

vnímá

jako jednoho alomorfního syna s nejasnými konturami těla i duše.
"La fisionomia, la personalita dei suoi figli s'erano in lei quasi smarrite.
Non li distingueva piu. Marco, Sandro, Alberto s'erano fusi in una sola creatura,
senza volto, con un solo cuore di tre palpiti che rispondeva al suo. (... ) le pareva
ďaver

smembrato un corpo solo,

ďaver

diviso in tre parti una sola, indivisibile

anima. (... ) come se non tre, ma sempre una, sempre la stessa sotto tre nomi
diversi, fosse la creatura ch'essi rievocavano.,,239
Z obrazů v
předtucha

matčině

fantazii se ve finále

zřetelně vynoří

Sandrova tvář jako

jeho návratu. Sandrovu slepotu lze vykládat jako symbol jiného,

Stuparich, G.: Ritorneranno, s. 205: "Hledání Marca bylo jako hledání sebe sama."
Tamtéž, s. 552, 553, 554: "Fyziognomie, osobnost jejích tří synů se v ní jakoby popletly. Užje nerozlišovala. Marco, Sandro, Alberto
splynuli v jednu jedinou bytost, bez tváře, s jediným srdcem s trojím tlukotem, který odpovídal na její. ( ... ) zdálo se jí, že rozložila jediné
tělo, že rozdělila na tři části jednu nedělitelnou duši. ( ... ) jako by to nebyli tři, ale stále jedna, stále ta samá bytost s třemi různými jmény, na
kterou vzpomínali."
238
239
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vnitřního

a lepšího zraku. Do Sandrových úst Stuparich vkládá své myšlenky,

Sandro je tak až téměř personifikací jeho moralismu. V introspektivních pasážích,
kde jsou tématem láska, válka nebo "esame di coscienza"
přesvědčivosti

V jedné

Stuparichův

i

Sandrově

řeči

styl,

neboť

nabývá na síle a

se jedná o nejbližší témata jeho osobnosti.

je doslova zaznamenán i úsek ze Stuparichova

antifašistického projevu na gymnáziu Dante Alighieri z roku 1923. Síla postavy
Sandra

spočívá

zmrzačený

v bolesti a v pocitu viny, když jako jediný

- musí

předstoupit před

tak i

Téměř

identickou scénu s románem najdeme v Colloqui con mio fratello:

do

ľincontro

m'aspetassi. 'Me

ľhai

běhu

- avšak

svou matku. Bolestný návrat, jak z války

domů,

"Ma

následně

přeživší

života, je Stuparichovým opakujícím se motivem.

con mamma, pili sconsolato fu di quello che io

affidato, ma guardatelo non ho saputo, ti ritorno senza di

lui': queste parole avevo preparate, ma non ebbi voce per dirle e caddi ginochioni
davanti alla pieta di quella faccia.,,24o
V Ritorneranno se musí matka vyrovnat se ztrátou dvou

celková atmosféra scény velmi podobná.

Stejně

synů,

jako v Colloqui i zde

jinak je

vyjadřuje

Sandro své pochybnosti a nejistoty. Oproti Angele, Domenicovi a Albertovi

patří

k jedné z nejzdařilejších, totiž neschématických postav románu.
Jak jsme již

předeslali,

protagonistou románu, "il vero centro lirico del

romanzo,,24 1, a zároveň nejlepším portrétem je matka Carolina. Jedná se o
zidealizovanou podobu Giselly Gentili-Stuparichové a
"terstské matky" matriarchální

společnosti.

Je

zároveň

znázorněna

dobový prototyp

jako žena pevných

morálních zásad, ale její úzkost a strach o její blízké, radost z každého dopisu z
fronty

(stejně

jako ve

skutečnosti

musely dopisy putovat zašifrovány

přes

Švýcarsko) i pevnost při pokořování a urážkách rakouské policie nepůsobí strnule
a bez života. Bolest ze ztráty jejích dvou
ale v

závěru

knihy

říká:

synů

a Sandrovy slepoty ji sice nezlomí,

"Non pun essere, no, non pun essere che nel mondo sia

stato vano tanto dolore.,,242 Až patologicky zde vyznívá láska a obdiv synů k
matce, vezmeme-li se v úvahu chladný, místy kritický tón

při

popisech

černobílé

schématické postavy otce (viz kap. 3.2).
HO Stuparich, G.: Colloqui con mio fra/ello, s. 24: "Ale setkání s matkou bylo ještě více neutěšené než jsem čekal. 'Svěřilas mi ho, ale
opatrovat jsem ho neuměl, vracím se ti bez něj': tato slova jsem si připravil, ale selhal mi hlas na to, abych je řekl a padl jsem na kolena před
božskou láskou té tváře,"
w Maier, 8., cit. d., s. 228: "pravé lyrické jádro románu".
2'2 Stuparich, G.: Ritorneranno, s. 626: "Ne, nemůže to být jinak, než že na světě bylo tolik zbytečné bolesti."

Repertoár postav je v tomto románu velmi široký a

tvoří,

dalo by se

říct,

strukturu šerosvitu. Uniformita pozitivních postav je vyvažována jednoduchými
negativními figurkami
záměru

ověnčenými

nevynechat žádnou ze

Stupariche na dramatu první
děj

egoismem, podlostí, slabostí atd.

skutečných

světové

Zřejmě

ze

postav, které se kolem Gianiho

války podílely, trpí celý text zahlceností a

ulpívá na nesčetných portrétech.
V souladu se Stuparichovým

umělecko-etickým

programem "arte-religio"

zaznívá Sandrovými ústy poselství, které v tomto románu zní naplno, zatímco ve
všech jeho dílech je přítomno

alespoň latentně:

"Siamo fatti per la gioia. Cristo e venuto sulla terra per riempirci il cuore
ďallegrezza.

Ma uno sciagurato furore di lotta s'e abbattuto sullla nostra terra e vi

siamo trascinati con 10 spirito e con la carne. (... ) Poiche senza liberta, dentro o
fuori di noi, non c'e gioia, non c'e allegrezza. Sacrifichiamoci tutti se occorre, ma
dimostriamo che la sola vera vittoria e quella dell'amore.,,243
Další zásadní

sdělení,

tentokrát o vnímání bolesti, zaznívá v Sandrových

myšlenkách ke konci románu. Stuparich došel z vlastní zkušenosti k

závěru

-

"quanto sia fertile il dolore,,244 - , že bolest člověka učí soudržnosti, sebepoznání a
lásce, a sice

opět

v křesťanském smyslu. Láska je jediným východiském z tragiky

války.
"Bisognava salvare la coscienza viva del dolore. Gli uomml pas savano
sopra il dolore, la vita continuava ignara: la legge spietata govemava la terra; ma
dentro la vita, in relazione con qualche cosa di piu vasto della terra, pulsava un
cuore che accoglieva a una a una tutte le sofferenze del mondo. Quel cuore era
divino; quel cuore aveva battuto nel petto

ďuna

creatura umana; e quella creatura

umana e divina aveva un volto: gli uomini 10 conoscevano, ma ancora gli
passavano davanti specchiandovisi fuggevolmente o rinnegandolo. No, non
poteva non accadere che un giomo, vicino o lontano, non si fossero ritrovati in
Esso. L'orrore, la superbia umana potevano oscurare, ma non piu cancellare il
volto di Cristo nel mondo.,,245
243 Stuparich, G.: Ritorneranno, s. 482: "Jsme stvořeni pro radost. Kristus přišel na svět, aby nám naplnil srdce radostí. ( ... ) Neboť bez
svobody, vnitřní či vnější, není radosti. Obětujme se všichni, je-Ii to potřeba, ale ukažme, že jediné pravé vítězství je vítězství lásky."
m Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s. 193: ,jak plodnáje bolest".
W Stuparich, G.: Ritorneranno, s. 626: "Bylo třeba zachránit živé vědomí bolesti. Lidé bolest přecházeli, život pokračoval v nevědomosti:
nelítostný zákon vládl zemi; ale uvnitř života, ve spojení s něčím mnohem rozsáhlejším než je tento svět, tlouklo srdce, které přijímalo
postupně všechna utrpení světa. To srdce bylo božské; to srdce tlouklo v jedné lidské bytosti; a ta lidská a božská bytost měla tvář: lidé ji
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Stuparich zde nejvíc z celé své literární produkce
morálním obsahem. Vzhledem ke

skutečnosti,

že - možná

naplňuje umění

právě kvůli

velkému

rozsahu románu - se zde opakují celé pasáže z Colloqui con mio fratello
Sandrovy pochyby
rozhovory

bratrů

zkušenosti už bylo

při

na

návratu

frontě

domů

o matce,

načerpáno

i do života) i z Guerra
rodině

(např.

deľ15 (např.

a smrti), se zdá, že z

válečné

dost. V povídkové tvorbě, jak uvidíme v následující

kapitole, se autor věnuje již jiným, více psychologickým tématům.

4.2

Povídková tvorba

Jak jsme již popsali v kapitole 1.3, Stuparich se v
literární zkušenosti meditativních

rozhovorů

polovině

se svým bratrem,

20. let, po

přiklání

k

formě

povídky, "la misura, nella quale mi sentivo piu a mio agio,,246. Jelikož byl velkým
obdivovatelem 19. století, cítil se vedle filozofié 47 přitahován také jeho velkými
vypravěči. Vedle inspirativní četby Vergy, Kellera a Čechova, můžeme vycítit
např.

z první sbírky Racconti vlivy T. Manna, Tolstoje, Stendhala, Larbauda

Dostojevského. Stuparich byl

přívržencem tradiční

formy, jasného a

či

přímého

stylu srozumitelného nejen úzké vrstvě intelektuálů. Ústřední pro něj byla morální
zřetelnost

ve

znázorňování

lidské

skutečnosti

provázená hlubokým autorovým

pochopením a konkrétní, realistický jazyk s lyrickým nádechem: "narratore
lirico,,248 "a cui non manca la poesia,,249. Stuparich-vypravěč má tedy blízko k
realismu s místy naturalistickými tóny (La Vedova, Famiglia). I přes spolupráci se
solariány, k nimž ho poutal více ideový obsah než estetická forma, se

rezolutně

znali, ale ještě ji míjeli, zatímco se v ní zábleskem shlédli nebo ji zapřeli. Ne, musel přijít konečně den, kdy se, blízko či daleko, v Ní již
nenalezli. Děs a lidská pýcha mohly zatemnit tvá! Krista, ale již ji nemohly vymazat ze světa."
"6 Stuparich, G.: Trieste nei miei riccordi, s. 120: "rozměr, ve kterém jsem se cítil více ve své kůži".
W Podezřelá mu byla filosofie existencialismu, jedna z dalších destruktivních myšlenek 20. století: "Ecco la disgraziata filosofia dei nostri
tempi! La proteica visione dell'universo e dei suoi problemi che, sotto diverse scuole e cotrastanti correnti, viene chiamata esistenzialismo!
Non piu dunque I'essere considerato nella sua logica e nella sua dialettica, ma I'esistente, l'esistenza in se nella sua irrazionalita, nei suoi
elementi volubili e relativi, consci e inconsci." "Hle nešťastná filosofie naší doby! Proteinová vize univerza ajeho problémů, která se v
různých školách a protikladných proudech nazývá existencialismus! Již žádné bytí chápané ve své logice a ve své dialektice, ale jsoucno jako
existence sama v sobě ve své iracionalitě, ve svých nestálých a relativních, vědomých a nevědomých prvcích."
2-18 Montale, E.: "Giani Stuparich - Racconti", ln: Solaria, Nr. 3, marzo 1930, s. 55: "lyrický vypravěč".
2-19 Stuparich, G.: Trieste nei miei riccordi, s. 105: ,,jemuž nechybí poezie".
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konfrontoval se soudobými literárními

czeca hodnotil ze všech tehdejších
Machara, zatímco

Březina

pro

směry.

dříve

Již o deset let

v La nazione

českých spisovatelů nejpozitivněji

něj ztělesňoval

Nerudu a

temný, chaotický mysticismus a

dekadentnímu směru dává ironický přívlastek "sette volte complicato,,250. Jeho
averze k

moderně

a dekadenci se artikulovala v

mesi prima della sua morte, kterou napsal pro

"obraně"

časopis

Sveva Italo Svevo sei

Solaria roku 1929. Protože

byla Stuparichovi freudovská psychoanalýza, jež ovlivnila celou generacI
terstských

spisovatelů,

předsudků

freudovského

k destrukci lidské
Stuparichových

naprosto cizí, snažil se i Sveva vymanit z
čtení.

skutečnosti,

očích

limitů

a

Podle Stupariche vede tato dekadentní perspektiva
která se potom stává

nečitelná.

Italo Svevo byl ve

zcela jiným Svevem než pro solariány a ostatní zastánce

evropské moderny ztělesněné trojicí Proust, Joyce, Kafka.
"Egli era un semplice, sano uomo

delľOttocento;

e non aveva nulla da

spartire coi decadenti e con gli innovatori moderni. La raffinatezza estetizante, 10
scetticismo volontaristico che costruisce sul vuoto cosciente le sue fedi, il
relativismo funambolesco gli erano estranei.,,251
Jelikož

při četbě

jeho prvních povídek (zejména La morte di Antonia

Livesay) na mysli opravdu vyvstává jistá podobnost -

zjevně

již

kvůli

literárnímu

místopisu - se Svevem, pouští se Eugenio Montale do jejich srovnání. Oproti
Svevovi je Stuparich hodnocen jako

elegičtější, libozvučnější, usebranější

a

utěšenější. 252 Jeho charakteristickým rysem je "intima delicatezza,,253, jeho

prostému a objektivnímu stylu ale hrozí i "qualche imprecisione e stanchezza,,254.
Pro velký

počet

povídkových sbírek se v následujících kapitolách

omezíme jen na stěžejní momenty, Stuparichovy první povídky vydané roku 1929
pod titulem Racconti a vrchol jeho povídkového umu z roku 1942, L 'isola.

Stuparich, G.: La nazione céca, s. 63: "sedmkrát komplikovaná".
Stuparich, G.: Giochi difisonomie, s. 219-228, cit. podle: Bertacchini, cit. d., s. 85: "Byl to jednoduchý, zdravý člověk 19. století; a neměl
nic společného s dekadentními autory a moderními novátory. Estetizující rafinovanost, skepticismus zakládající se na svobodné vůli, který
staví své víry na vědomé prázdnotě a obojetný relativismus mu byly cizí."
m Montale, E.: "Giani Stuparich - Racconti", In: Solaria, Nr. 3, marzo 1930, s. 55.
m Tamtéž: "intimní vytříbenost".
25. Solmi, S.: "Racconti di Stuparich", In: Scrittori negli anni. Saggi e note sulla letteratura italiana del '900, Garzanti, Milano, 1976, s. 97:
"určitá vágnost a únava".
250

m
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4.2.1

Racconti

První Stuparichovu sbírku
pozadí terstského
časopise

Delta

nastíněn vnitřní

tvoří čtyři

předválečného přístavu.

samostatně

povídky, které se odehrávají na

První z nich, La Vedova, vyšla v

již roku 1925. Lehce naturalistickým tónem je zde

konflikt mladé válečné vdovy, ve které se po letech smutku ozývá

nová míza a její krásné mladé tělo ji láká zpátky do života.
"( ... ) la carne era prevalsa di nuovo. Ecco perché risentiva la primavera:
quella dolce pesantezza del sangue, quella volutta del distendenrsi. (... ) E 10
svestirsi la sera era un piacere a cui pensava piu volte nel giorno.,,255
Je však paralyzována výčitkou tchýně a dospěje k uznání vlastní viny, kdy
už samotná myšlenka, i pouhá radost ze života, je
muži. Když její malý syn náhle
pokorně

vážně

proviněním vůči zemřelému

onemocní, vidí v tom výhružné memento a

se vrací k asketickému modu žití, v hrubých šatech na tvrdých pryčnách.

Vyvstává tak před očima obraz houževnaté a morálně silné ženy.
Zatím se ale

jestě

postavy. Doznívá tu

jedná spíše o skicu než o opravdový portrét hlavní

Stuparichův

povídkách transformuje do

až rigidní moralismus, který se v dalších

lehčího, psychologičtějšího

a

méně

hodnotícího tónu.

Eugenio Montale, který se o ostatních třech povídkách vyjádřil velmi povzbudivě,
o povídce La Vedova napsal, že "non esce di troppo dal tono convenzionale del
bozzetti borghese,,256. Určitou strnulost a nepřirozenost uznal i sám Stuparich,
když s odstupem let říká, že ho tento
jiné

způsoby,

jak být

směr vyprávění

bezprostřední

neuspokojil a že hledal další

a dokázat zachytit intimnost živého

okamžiku. 257
Dostáváme se zde však k prvnímu, pro Stupariche charakteristickému
motivu povídek, kterým je konflikt mezi vášní a povinností, mezi citem a
morálkou. Protagonista je většinou vystaven konfliktu,
např.

rozhodnout mezi

příklonem

ke

světu

nebo

hraniční

uzavřením

situaci, kde se má

se do svého nitra.

255 Stuparich, G.: Racconti, Fratelli Burati, Torino, 1929: "tělo opět zvítězilo. A proto zase ucítila jaro: tu sladkou tíži krve, tu rozkoš se
natáhnout.(. .. ) A svlékání každý večer bylo potěšení, na které myslela několikrát za den."
256 MontaIe, E., cit. d., s. 53: "výrazně nepřekračuje hranice konvenčního tónu črty z maloměstského prostředí".
257 Stuparich,G.: Trieste nei miei riccordi, s. 122.
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Každá povídka je postavena na složitých mezilidských vztazích, které jsou
zkoušeny zátěží nemoci

či

často

smrti.

Další povídkou258 , tentokrát ještě více ve vergovském stylu, je Famiglia.
částečně

Zde se vrací autobiografický moment, jenž dal
chudé terstké rodiny. Autor
vzhledem k fikci

tvoří

upřesňuje,

vzniknout tomuto obrazu

že vlastní vzpomínky a představy z
třetinu.

v povídce jen jednu

Jedná se o

dějově

dětství

bohaté

vyprávění, jak vystihl Pancrazi, "un piccolo romanzo naturalista in germe,,259.
Důležité

jsou zde

dvě konkrétně

a

kontrastně

jedna odloudí muže druhé, umírající

sestře.

vybarvené protagonistky, z nichž
Stojí proti

sobě

Teresina, slabá a

emotivní, a Gemma, tvrdá a energická v dobrém i zlém. Nenápadný a prostý
Ernesto, jenž je hlavní postavou povídky, je zaslepen snem pozdvihnout svou
rodinu z chudých
zpočátku

válka

neodpustí svou
života.

poměrů.

Po smrti Teresiny

hraje pro jejich
nevěru

Vyčerpaný

zůstává

společenský

a jeho veselá povaha se

žít s Gemmou a dokonce i

vzestup. Ernesto si však nikdy
změní

v ponurou

po návratu z války umírá a Gemma opouští

mlčenlivost

pozůstalé

bez

sirotky s

novou chutí do života.
Nejrozsáhlejší povídkou z celé sbírky je Un anno di scuola, která také
patří ke Stuparichovým nejzdařilejším26o . V této povídce nejde ani tak o konflikt
svědomí,

jako o velmi dobré zachycení vývoje psychiky postav na prahu

dospělosti

a popis jejich první silné zkušenosti se životem, ve své

tragickým.

Prostředí

podstatě

mladistvých není pro terstskou literaturu nijak neobvyklé

(viz Umberto Saba: "Glauco", ln: Canzoniere, Quarantotti Gambini, Ettore
Cantoni: Quasi una fantasia). Montale nachází obdobu, i když s velkým
rozdílů

v sujetu, v povídce Fermina Marquez z roku 1910 od
francouzského spisovatele V. Larbauda. 261 Stuparich však vysvětluje téma této

množstvím

povídky vlastními reminiscencemi z mládí. Dobírá se přesného momentu, kdy mu
na školních chodbách svého domovského gymnázia vyvstává zapomenutá
atmosféra a figury z předválečných let.
"L'atrio mi si riempi di echi, fra gli echi distinti il timbro di certe voci e
lassu

alľ angolo

illuminato, di sopra al tappeto cl' oro, vidi muoversi tra quattro o

Pořadí povídek ve sbírce Racconti je La vedova, Un anno di scuole, Famiglia, La morte di Antonio Livesay. Kvůli stylové blízkosti a
podobné úrovni vypravěčského umu však stojí v této práci povídky La vedova a Famiglia za sebou.
259 Maier, 8., cit. d., s. 235: "malý naturalistický román v zárodku".
260 V Itálii byla zfilmována a dočkala se i českého překladu (viz Bibliografie).
261 Montale, E., cit. d., s. 54.
258
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cinque facce di giovani sorridenti una testina capricciosa di ragazza con un
cappellino di paglia, ornato ai latti da due ciocche di ciliege finte.,,262
S tímto impulsem pocítil Stuparich chuť

vyprávět,

tentokrát o svém mládí.

O mládí s jeho zvláštní atmosférou, charaktery, fyziognomií,
vyjadřování

a vnímání.

Příběh

se odehrává v

průběhu

způsobem

jednoho roku v oktávě

chlapeckého gymnázia, kam se po srovnávacích zkouškách dostane jediná dívka,
spontánní a

přitažlivá

Edda Marty. V přítomnosti krásné, provokativní a

emancipované Eddy prožívají mladíci - každý po svém -

proměnu

své

adolescentní pózy, která u Antera, Pasiniho a Mitise ústí ve vyznání lásky a
ve svérázné pokusy o její realizaci. Okouzlení však zažívá
škola.

Překvapená

Eddy, zasažená jak tragickým

spolužáky (viz Pasiniho pokus o sebevraždu,
revoltující sestry, si

uvědomuje,

mužské psychiky. Je, jak sama
napůl

svorně téměř

vyústěním

Anterův

celá

jejího vztahu se

odjezd), tak smrtí své starší

co to obnáší být ženou a možné záludnosti

říká, obětí

svého pohlaví - a své krásy -, když se

v žertu obrací ke konci příběhu k zamlklému Momimu:
"Voi, non mi avete mai, neanche tu Momi, presa per il mio verso. Non

m'avete capita. 10 volli essere semplicemente un vostro compagno, e voi m'avete
sempre respinto e ricacciato nel mio sesso, mi avete costretto a restar donna
perché vi facessi del male.,,263
Zde se Stuparich poprvé projevil jako velký znalec ženské psychiky a
ženské postavy
spolužáků

zůstanou

nadále jeho silnou stránkou.

Příběh

se odehrává v předvečer války, což dává celému

Jednak zde rozpoznáváme
přetnula válečná

skutečnosti

Eddy a jejích

dění

temný stín.

a postavy ze Stuparichova života, který

zkušenost a pak je z tohoto

příběhu

cítit skrytá tragika života,

komplikovanost lásky a blízkost smrti.
Témata nemoci a smrti jsou pro
rozpadu monarchie velmi

častá.

středoevropský

Na mysli

opět

prostor

těsně před či

po

vytane Italo Svevo nebo Thomas

Mann. Tím se dostáváme k poslední povídce tohoto souboru La morte di Antonia
Livesay,

která

zároveň

předznamenává

téma vrcholné povídky L 'isola.

Stuparich, G.: Trieste nei miei riccordi, s. 124: "Atrium se mi naplnilo ozvěnami, mezi echy jsem rozpoznal barvu určitých hlasů a tam
na osvětleném rohu, seshora na zlatém koberci, jsem viděl hýbat se mezi čtyřmi nebo pěti smějícími se chlapeckými obličeji
rozvernou dívčí hlavičku v slamáku, lemovaném dvěma trsy umělých třešní."
263 Stuparich, G.: Racconti, s. 115: "Vy všichni, ani ty Momi, jste se ke mně nikdy nechovali tak, jak bych chtěla. Nepochopili jste mě. Já
jsem chtěla být jednoduše vaším kamarádem, a vy jste mě vždy tlačili zpátky do mé ženské role. Donutili jste mě zůstat ženou, abych vám
působila bolest."
262
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Autobiografický moment i zde spustil u autora vlnu vyprávění. Domníváme se, že
předobrazem
příběhu jako

Antonia Livesaye a otce z povídky L 'isola je tatáž osoba.
by zcela odpovídal

Děj

skutečnosti:

"Una persona a me abbastanza vicina s'era ammalata di cancro. Per
quanto vicina, io non avevo pero nessuna confidenza con essa, mai par1ammo
insieme della sua malattia. Ma 10 osservavo, me 10 isolavo con l'immaginazione
(cio che molte volte equivale a immedesimarsi con la persona osservata) dentro
una vita tutta fatta di riflessi e

ďintrospezioni.

Quando, poco dopo, egli mori, io

mi trovai con un personaggio di racconto molto piu complesso e piu sensibile di
lui, ch'era persona cara ma semplice e che avrebbe trasecolato se si fosse potuto
guardare nello specchio della mia arte.,,264
Antonio Livesay ze
než

převzal

rodinnou firmu,

zmíněné
měl

povídky je opravdu velmi citlivý

být klavíristou) a introvertní

člověk.

(původně,

"Timidezza

taciturna,,265, kterou se vyznačuje Antonio, je charakteristická pro mnoho
Stuparichových hlavních postav. Dalšími
osamění, přítomnost

postavy

rysy jsou smutek, pocit

bolesti a smrti, nemohoucnost. Na mysli vytane, zda tyto

nepředstavují

chuť vyprávět

společnými

alterega Stuparichových nezahojených bolestí a zda jeho

nevycházela z potřeby se s nimi vypořádat.

Poté, co se Antonio dozví o své
zoufalství, revolty a

smíření,

nevyléčitelné chorobě,

až pomalu veškerá jeho vitalita

projde stadii
tváří

v

tvář

nevyhnutelnému konci vyhasíná. Čím však trpí nejvíc, je odcizení s vlastní
milovanou ženou, které v rozhodující okamžik svého života
Antonio však nedokáže

překonat komunikační

propast a

přestává rozumět.

přistupuje

na hru o

brzkém uzdravení. Bolest, která podle Stupariche sbližuje lidské bytosti nejvíce,
zde netypicky vyznívá v celé své tíži a zoufalém

osamění.

Ani v okamžicích

utrpení zde nedochází k blahodárnému pochopení v rámci partnerské intimity,
otevření

se a pravdivosti, která by

měla

funkci katarze. S

nadějí

na pochopení se

umírající Antonio naposled obrátí na svou ženu Ghitu a vysloví s veškerou

vůlí

k

upřímnosti blahodárné slovo "grazie,,266.
Stuparich, G.: Trieste nei miei riccordi, s. 128: "Osoba mně velmi blízká onemocněla rakovinou. I přes vzájemnou blízkost mezi námi
nikdy nebyla důvěrnost, nikdy jsme spolu nemluvili o jeho nemoci. Ale pozoroval jsem ho, ve své fantazii jsem si ho zavíral (což je mnohdy
to samé, jako ztotožňovat se s pozorovanou osobou) do života ze samých odrazů a introspekcí. Když krátce na to zemřel, shledal jsem se
s povídkovou postavou, která byla mnohem komplikovanější a citlivější než on, jenž byl osobou drahou, ale ve své podstatě jednoduchou.
Užasl by, kdyby se mohl vidět v zrcadle mého umění."
265 Stuparich, G.: Racconti, s. 173: "mlčenlivá plachost".
266 Stuparich, G.: Racconti, s. 207: "děkuji".
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Více než kde jinde tu vyvstává podobnost s Italem Svevem. Ani ne tak

Cocienza di Zeno jako Novella de! buon vecchio e della bella fanciulla se
vyznačuje

podobným námětem a mnoha společnými okamžiky v sujetu. Stuparich

se však nejvíce odlišuje stylem, kterému chybí svevovská skepse, ironie a
humor. Atmosféra Stuparichovy povídky je melancholická a závažná a

černý

zřejmě

největší inspirací mu byla Tolstého povídka La morte ďIvan Ilič. 267

4.2.2

Dvojí návrat

"Forse la cosa piu felice,,268 ze Stuparichovy literární tvorby vůbec je
povídka s názvem L 'isola, jejímž jádrem je - jak

říká

autor - "la relazione di me

con mio padre,,269. Pro její pochopení bychom se měli ze všeho nejdříve zaměřit
na postavu Stuparichova otce a jeho obraz ve Stuparichových
literárních dílech.

Kromě

memoárových

spisů

pamětech

jako Riccordi istriani a Trieste nei

miei riccordi, kde - jak už jsme zmínili v kapitole 1.1 - se Stuparich
celému otcovu

příbuzenstvu

věnuje

spojenému s milovanou Istrií, se objevují nenápadné

miniportréty otce i v prvních dvou
vybavuje scénu z

a

poválečných

dílech. V Guerra del'15 si Giani

dětstvÍ.

"Mi riccordano gli occhi di Carlo, quando eravamo bambini, quella sera
nostro padre, per levarci il diavolo che avevamo in corpo, dopo aver picchiato me
e Bianca, s' avvicinava al suo letlo per picchiare anche lui, ma vedendolo cosí
rassegnato e implorante a un tempo, 10 risparmio.,,270
V Colloqui con mio .fratello se náznakem dovídáme
povaze a tušíme i skryté bolesti v soužití Stuparichových

něco

málo o

rodičů.

otcově

Mísí se tady

obdiv s výčitkou.

Montale, E., cit. d., 54.
Stuparich, G.: Trieste nei miei riccordi, s. 202: "možná nejšťastnější věc".
269 Tamtéž, s. 202: "vztah mě a mého otce".
270 Stuparich, G.: Guerra deľl5, s. 139: "Carlovy oči mi připomínají scénu z dětství, jak jednoho večera mě a Biance dal náš otec výprask,
aby nás srovnal do latě, když se však přiblížil ke Carlovy posteli, aby dal výprask ijemu, a viděl ho tak smířeného a úpěnlivě prosícího
zároveň, tak ho ušetřil."
267
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"Le pareti della nostra casa hanno proterto un' anima grande che

Vl Sl

rifugiava trepidante dalle bufere del mondo e vi ripigliava fiato e coraggio, per
vincere il mondo. E quando cominciammo a uscirne anche noi, potevamo
dimenticare il ritorno: ľ esempio di nostra madre?,,271
V románu Ritorneranno se setkáváme s otcem Domenicem, jenž opět nese
společné

dost

povahové rysy své

černobíle

přátelství

skutečné předlohy.

a i jejich vzájemný vztah není

naplněné

příliš

živý, spíš jako lehce unavené

shovívavostí. Veselý a nekomplikovaný Domenico se

v důsledku tragické ztráty dvou
románu nemá sílu

Vedle ženy Caroliny však vypadá

sdělit

synů

stále

tragickou zprávu své

častěji

utíká k alkoholu. Ke konci

ženě

dceři

a

a slabošsky se vyhýbá

konfrontaci s bolestí. Do jaké míry se Domenico shoduje se Stuparichovým otcem
i ve svém chování, je těžké říci.
Jistý nedostatek spravedlnosti272 , který je cítit z nevyrovnaného vztahu
k otci a matce - "eravamo sorto il dolce dominio della madre, anche perché lei ci
stava sempre vicina e viveva con noi,,273 - si Stuparich uvědomuje a trpěl jím již
od dětství.
,,( ... ) nostro padre era per lunghi periodi lontano dalla famiglia. Di lui
avevamo un senso misterioso e inquieto e certi sfoghi di lagrime di nostra madre
non erano per farcelo apparire nella piu giusta luce.,,274
Černobílé vnímání otce pro Gianiho skončilo až otcovou nemocí.

"lui, sano e robusto come una quercia, ando declinando con stoicismo
verso la morte. (... ) In quel suo tragico crepuscolo gli fui molto vicino, quanto non
gli ero stato mai, da uomo a uomo. Lo vidi come alla resa dei conti con la vita e
potei convincermi degli errori da me commessi nel giudicarlo. Egli non era
soltanto quel buon vento che agitava e rallegrava la nostra casa,

'quelľ aria

fresca

di vita', come l' avevamo considerato con Carlo, quando parlavamo di lui nelle

Stuparich, G.: Colloqui con mio fratello, s. 36-37: ,,zdi našeho domova chránily velkou duši, která se sem utíkala před bouřemi světa.
Vždy popadla dech a odvahu, aby dokázala světu čelit. A když jsme začali opouštět domov, mohli jsme zapomenout na návrat: příklad naší
matky?"
272 Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s. 203: "mancanza di giustizia".
273 Tamtéž, s. 203: "bylijsme pod sladkou nadvládou matky, taky proto, že nám byla vždy blízko a žila s námi".
m Tamtéž, s. 203: ,,(. .. ) náš otec býval celá dlouhá období daleko od rodiny. Měli jsme z něj záhadný a neklidný pocit a jisté výlevy naší
matky nám ho zrovna neukazovaly v nejspravedlivějším světle."
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trincee di Monfalcone, nostalgici della sua allegria; era uomo solido e
generoso.,,275
Trvalo deset let, než Stuparich roku 1942 tuto zkušenost - být s
umírajícím otcem - zpracoval a našel tak sám v

sobě

jeho nezatížený a pokojný

obraz.
"( ... ) vedevo mlO padre a quella pacata distanza, con

quelľaffetto,

che

sono necessari a creare il giusto rapporto tra due creature dello stesso sangue;
finalmente 10 sentivo da pari a pari, senza turbamento, senza ragioni né esteme, né
interiori per giudicarlo, libero in una sciolta commozione.,,276
Plod této
vyprávěním.
umění

proměny,

povídka L 'isola, však není pouhým autobiografickým

Jako nikde jinde se zde Stuparichovi podařila transformace života do

tak, že text má svou silnou poetiku a
svět.

autonomní
skutečnost

Proto ani otec, ani syn

tvoří

nepotřebují

skutečnosti

nezávislý,

vlastní jména, pravda a

zde tvoří zdařilý harmonický celek.
společnou

Protagonisté, otec a syn, se vydávají na
(Lussinpiccolo). Otec, trpící rakovinou jícnu, chce
ostrov v doprovodu syna, aniž by bylo
starobylou atmosféru ostrova v rutinních
koupání a

na

večeře.

k životu. Syn,

Z otcových

mlčenlivý

jako

tichý doprovod a sžírá se

způsobů
většina

vědomím

vyřčeno

činnostech

uskutečnit

slovo

cestu na ostrov
cestu na rodný

rozloučenÍ.

Zažívají

jako je rybolov, procházky,

je cítit jeho lehkost bytí a radostný

Stuparichových hlavních postav,

přístup

tvoří otcův

otcovy bezvýchodné situace. Snaží se však

skrýt svoji úzkost a neprozradit vážnost choroby, o které - jak si myslí - ví jako
jediný. Jako Antonio Livesay by
spočinout

v

otevřeném

atmosféře náznaků
zpět

na pevninu.

chtěl nejraději

rozhovoru. Na to však nenalézá sílu a v neprolomené

a mlčení, poté co se

Při

odhodit hru na milosrdné lži a

otcův

stav dramaticky zhorší, se oba vrací

pohledu na vzdalující se ostrov, který -

živel - symbolizuje postavu otce, si syn

uvědomí

stejně

jako

mořský

"che cosa perdeva perdendo

suo padre,,277.

Stuparich, G.: Trieste nei miei ricordi, s. 203: ,,( ... ) on, zdravý a silný jako dub, se se stoickým klidem nakláněl vstříc k smrti. Najeho
tragickém sklonku života jsem mu byl velmi blízko, tak jako nikdy předtím, jako muž muži. Viděl jsem ho jako při zúčtování se životem a
mohl jsem se přesvědčit o chybách, které jsem spáchal tím, že jsem ho soudil. On nebyl pouze ten dobrý vítr, který rozvířil a rozveselil náš
dům, 'ten čerstvý závan', za který jsme ho považovali s Carlem, když jsme o něm mluvili v zákopech u Monfalcone a stýskalo se nám po
jeho dobré náladě; byl to pevný a velkorysý muž."
276 Tamtéž, s. 204: ,,( ... ) viděl jsem svého otce z té mírné vzdálenosti, s citem, který je nezbytný pro správný vztah dvou stvoření jedné krve;
konečně jsem ho vnímal rovnocenně, bez zmatku, bez vnitřních ani vnějších důvodů ho soudit, svobodný v uvolněném dojetí."
277 Stuparich, G.: II ritorno del padre, s. 219: ,,0 co přicházel ztrátou otce".
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Neschopnost posledního
zjištění,
silně

že slova k

evokují

starého

vyjádření

Svevův

světa

otevřeného

toho podstatného

rozhovoru
nestačí

před

otcovou smrtí,

a z toho vyplývající tíže

román Coscienza di Zeno. Nemoc a smrt otce jakožto rozpad
opět

a starých hodnot j sou

typickými tématy

středoevropského

prostoru. Ve!mi sugestivní je scéna, kdy se synovi, poté co si v duchu
možné zásadní rozhovory, jak

sdělit

přehrává

otci pravdu o jeho nemoci, "zjeví" smrt a

kulisa vyprahlé, divoké, ostrovní krajiny dostává morbidní ráz. Uhlazený a
symbolický jazyk povídky vyniká zjeména v popisech krajiny, které jsou
důležitým

vyprávění.

prvkem

příroda

Nehybná

zde,

stejně

jako

například

v

Guerra del'15, implikuje tragickou pomíjivost lidského snažení.

"Una visione spettrale, in contrasto con tutta quella luce, sorse
all'improvviso davanti agli occhi allucinati de! figlio. Suo padre gli camminava
accanto, vuoto di vita, uno scheletro bianco, con le ossa delle braccia tese:
l'ombra nera ripeteva la figura sul piano della strada. Orribile. Un nodo gli serro
la gola. No, non poteva parlare. II silenzio, il passo meccanico, le agavi
mostruose, il vento, il mare in fondo, l'ampiezza de! cielo: tutto su quella strada
aveva un aspetto tragico.,,278
Jako rivalové zde proti
syna lehkosti - a element hor ale jejich vztah je spíše
porozumění přináší

ztráty otce je něco
ještě přidružuje

sobě

stojí element

většina

nevyřčený

cit než

hlubokého a

pocit promeškání,

- otec, který

učí

svého

Stuparichových knih vznikala v horách -,
otevřený

až velká bolest, která však také

bytostně

moře

konflikt. Hluboké, ale tiché

zůstává nevyřčená.

archetypálně

neboť

k

sobě

Bolest ze

jednoduchého. Zde se však

nacházejí cestu

příliš pozdě,

a

pocit bezmoci. Teprve v posledních chvílích syn objeví otcovu pravou bytost.
Setkává se s ním až v okamžiku temné

předtuchy

jeho odchodu. Spolu s

Quarantottim Gambinim tedy mluvíme o návratu syna k otci - "il ritomo al
padre,,279 - a cesta na ostrov tak dostává symbolický význam cesty na hlubin
otcovy duše, synova dětství, hledání ztraceného zlatého času.

278 Stuparich, G.: Jl ritorno del padre, s. 209: "Strašidelný obraz, v kontrastu s celým tím světlem, se náhle zjevil před synovým oslněným
zrakem. Jeho otec kráčel vedle něj, bez života, bílá kostra s nataženými kostmi paží: černý stín odrážel postavu na rovné cestě. Hrůzné.
Sevřelo se mu hrdlo. Ne, nemohl mluvit. Ticho, mechanický krok, obludné agáve, vítr, moře v pozadí, šíře nebe: vše na té cestě vypadalo
tragicky."
279 Gambini, Q.: "Prefazione", In: Jl ritorno del padre, Einaudi, Torino, 1961, citováno podle: Stuparich, G.: Jl ritorno del padre, Einaudi,
Torino, 1989, s. 228.
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Můžeme říct,

že návrat syna k otci

uzavřel

jejich vzájemné hledání a

komplikovaný vztah započatý návratem otce k synovi. Jl ritorno del padri80 se
nazývá povídka z druhé sbírky z roku 1935 Nuovi racconti, která je jistou
prehistorií povídky L 'isola.

Umožňuje

nám lépe pochopit kontext a rozpětí vztahu

otec-syn.
Mladý otec, jenž je
navrací

domů,

obraz otce

za

během

věrnou

věčně

na cestách, dobrodružný a vášnivý
křehkým

ženou a malým

dlouhých let otcovy

synem. V

člověk,

se

chlapcově paměti

nepřítomnosti téměř zbožštěl

a touží po

kontaktu s ním. "Nella grande cucina, sorto una lampada a petrolio
fulligginosa,,281, kde zůstanou sami po celý večer, se odehrává jemné drama
vzájemného sblíženÍ.
když je syn

Nepřiznaný

ztělesněním

se bojí naplno

přiznat

pohledem ve snaze ho k
tak

vítězí

právě

otcovský cit se v otci

jeho protikladu a

zpočátku

bolest rostoucích
sobě připoutat.

zubů,

k

nenápadně

němu

probouzí, i

necítí než odpor. Syn

která ho trápí a otce fixuje

To se mu podaří paradoxně jeho slabostí a

ve skrytém boji o moc. Strach z jeho ztráty, poté co se k

vrátil, se rozplývá a on

spočívá

v jeho blízkosti jako kotva v

němu

otec

průzračných

vodách klidného přístavu282 .
Atmosféra jejich vztahu spolu v obou povídkách koresponduje.
Zamlčovaná

touha po komunikaci ze strany syna a jemný odstup odlišného

lehkovážného otce jsou výchozími pozicemi

protagonistů. Společnou

komunikaci

nalézají skrze cestu a bolest.
Paradoxně

teprve komplikovaný vztah Gianiho ke svému otci mu byl

plodnou inspirací a dal vzniknout tomu nejlepšímu v jeho literární
Zachytil zde

bezprostřední

autentické pocity, které neztrácejí

tvorbě vůbec.

časem

nic ze své

působivosti.

"Le parole scrirte con l' anima, a differenza di quelle espresse dal calcolo e
dal1'impulso volitivo, restano sempre vive e raachiudono in sé palpiti piu profondi
e i nessi piu vitali della rea1ta.,,283

Stuparich, G.: Jl ritorno del padre, Einaudi, Torino, 1989. Poprvé vyšla ve sbírce Nuovi racconti, Treves, Milano, 1935.
Stuparich, G.: Jl ritorno del padre, 1989, s. 7: "ve velké kuchyni, pod začouzenou petrolejovou lampou".
282 Tamtéž, s. 18.
283 Stuparich, G.: "La madre dei Garrone", In: Giochi dijisonomie, s. 282: "Slova napsaná duší, v protikladu s těmi vykalkulovanými a
chtěnými, zůstávají stále živé a obsahují v sobě hluboké záchvěvy a vitální struktury skutečnosti."
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5

Riassunto

GIANI STUPARICH, TESTIMONE E MORALISTA

Giani Stuparich assume una posizione un poco appartata nell' ambito delIa
generazione degli scrittori triestini a cavalIo dei secoli XIX e XX. Secondo gli
stessi autori triestini, Trieste, la citta plurinazionale con 10 sfondo delI'
"Hinterland danubiano", fino alIa fine delI' Ottocento non disponeva di una sua
letteratura e non aveva

tradizioni culturali proprie. Forse a causa di questa

mancanza e sorta una notevole generazione di scrittori che fa parte delIa
letteratura italiana del Novecento, ai quali, per la specificita dei temi trattati,

e

stato attribuito il termine di "triestinita". Non ci limitiamo ai cliché letterari
chiamando Giani Stuparich semplicemente un autore "mitteleuropeo", ma
spieghiamo il suo ruolo di testimone delIe piu commoventi vicende del
Novecento, in quanto incarna i problemi e le caratteristiche delIo spazio triestino
sotto l'impero austro-ungarico. La sua esperienza e la sua opera ci fanno capire
molti aspetti delI'epoca.
A nostro parere i momenti piu significativi per Stuparich, sia nelIa sua vita
sia nelIa sua opera, sono: 1'interesse per le minoranze nazionali oppresse
dalI 'impero austro-ungarico, la guerra, intesa come una tragica vicenda personale
che ha oltretutto decimato una intera generazione, il decadimento dei valori visto
dal punto di vista moralistico e il rapporto tra padre e figlio.
Come primo punto ci interessa la sua passione per le questioni nazionali e
la sua attivita colIegata fr Praga ( si veda alIegato). In questo contesto riassumiamo
le posizioni di Giani Stuparich, gia presentate nel primo e secondo capitolo delIa
mia tesi, che riguardano la questione nazionale e l'interesse per le nazioni slave.
PercM egli non smette di ammirare la nazione ceca nonostante i triestini,
circondati dagli slavi, li considerino propri avversari? L'ammirazione per gli slavi
da parte di un triestino e un' atteggiamento davvero insolito: ecco percM Stuparich
viene definito "slavofilo". Uno dei principali motivi che 10 portano ad assumere
tale posizione e sicuramente l' empatia con le nazioni in simili condizioni perche,
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in quel periodo, anche gli italiani dell 'impero si sentivano oppressi dagli austriaci
e volevano piu diritti e autonomia, nonché l'annessione all'Italia. Un secondo
motivo puo essere paragonato all 'intenzione di uno scienziato che osserva i
successi degli slavi, meditando come applicarli alla reaWl italiana. Dal suo punto
di vista, la Boemia rappresentava un laboratorio di idee politiche. Per lui 1'idea
liberale e democratica di tutto il processo d'emancipazione della nazione ceca era
di particolare rilievo, degna di essere considerata fonte di ispirazione .. La lotta
dei cechi viene intesa da Stuparich come appello ai triestini per difendersi dalla
pressione degli slavi circostanti, e come specchio del presunto dramma di Trieste.
Ecco percM i cechi vengono identificati con gli italiani, mentre gli austriaci della
realta ceca vengono paragonati agli slavi del sud. Si offre cOSI un confronto tra la
situazione dei tedeschi in Boemia e la situazione degli italiani in Dalmazia, dove
vi era la minaccia dell' assimilazione di una minoranza nazionale da parte della
componente slava.
In un periodo di nascita di nazionalismi europei di matrice sempre piu
militante, per esempio la forma radicale dell'irredentismo italiano, arriva
Stuparich con l' idea sovranazionale, sulla scia della quale vengono scritti tutti gli
articoli per La Voce dagli anni 1913-1914. La sua proposta era la federalizzazione
e democratizzazione dell'impero,

infine composto da nazioni autonome. Con

questa visione in mente egli si interessa intensamente allo spazio centroeuropeo.
Cio ci rivela quanta influenza ricoprivano per Stuparich gli ideali del
Risorgimento italiano. Come Mazzini e poi Salvemini, i suoi grandi maestri,
anch 'egli voleva avviare la parificazione nazionale. Gia negli anni quaranta
dell' Ottocento Giuseppe Mazzini si era accorto del desiderio d' indipendenza
degli slavi, considerandola la promessa per una nuova civilizzazione europea. II
carattere speciale del Risorgimento ceco era stato da lui scoperto nel 1847, ma
solo piu tardi aveva espresso la sua maggiore predilezione verso i cechi piuttosto
che verso le nazioni illiriche, soprattutto in considerazione dell'interesse dei cechi
per la propria storia e del carattere meno politicamente accentuato del loro
Risorgimento. Mazzini non condivideva l'idea di federalizzazione, anzi sosteneva
la disintegrazione completa dell' impero austriaco. Questa era la differenza tra la
sua visione e quella di Stuparich, che su questo punto non era d'accordo. 284 L'idea
284

Croce, B.: "ln memoria di Tommaso O.Masaryk", In: La nuova rivista di Praga, č. 2., 2000 -č. 1.2001, s. 77.

di Stuparich dell 'esistenza di di verse componenti nazionali nella "nuova" Austria,
rispetto a un 'annessione di fatto alla patria italiana, riguardava anche i triestini.
Per questo motivo il suo atteggiamento non puo essere definito irredentista nel
senso stretto della parola. Egli, accennandolo nelle sue memorie del 1848,
immaginava i possibili rapporti dei triestini con 1'ltalia basati sull 'equazione
"vita-spirito".
"L'idea che mi si andava forman do era questa: allo stesso modo che gli
opera1 dei cantieri, i navigatori e gli uornini d' affari triestini, senza piani
prestabiliti né programrni politici, diffondevano nell'Europa e nel mondo i valori
della civilta italiana, perche potevano prender la materia da qualunque parte, ma la
forma che le davano era italiana (... )

COSI

anche nel campo del pensiero, della

cultura e persino della politica, ma d'una politica organica e lungirnirante, i
triestini, rinunziando a una rigida e sterile posizione nazionalistica che li privava
degli orizzonti piu vasti, potevano concretamente lavorare per l' affermazione e la
grandezza spirituale d'Italia.,,285
A

questo

delľirredentismo

punto,

dopo

aver

affrontato

la

complessa

questione

e averne analizzato il riflesso nel pensiero di Stuparich

(COSI

come il suo impegno a diffondere la civilta italiana soprattutto entro la nazione
ceca), affrontiamo brevemente la sua esperienza di guerra e le conseguenze nella
sua vita. Arruolatosi nel primo reggimento dei granatieri di Sardegna, visse la
guerra piu aspra di trincea, che gli costo il fratello e il suo compagno piu caro.
Direttamente da questa esperienza sono nati tre scritti, dove il fenomeno della
guerra viene esposto in tre modi e tre forme abbastanza differenti. Quello che
questi tre scritti hanno in comune, e che continua a rivelarsi anche nei suoi
racconti, e la comprensione profonda della natura umana, la piena consapevolezza
che

ľintimita

tra gli uornini nasce solo

nelľattimo

del massimo dolore.

COSI

si

avvicinano per esempio il padre al figlio e il figlio al padre nei due fondamentali
racconti. II padre viene attratto dal dolore del giovane figlio, il quale, a sua volta,
da adulto, "scopre" il proprio padre e s'avvicina a lui nel momento del grande

Stuparich, 0.: Trieste nei miei rieO/odi, So 57-58: "Myšlenka, která se mi artikulovala, byla tato: stejným způsobem jako dělníci v docích,
a muži terstského obchodu, bez předem ustanovených plánů a politických programů, šířili v Evropě a ve světě hodnoty italské
kultury, neboť nezáleželo na látce, ale tvar, který jí dali, byl vždy italský (00') tak také v oblasti myšlení, kultury a dokonce politiky, avšak
vyvážené a prozíravé politiky, se Tersť ané zřekli rigidní a sterilní nacionální pozice, která je vzdalovala širším obzorům a mohli konkrétně
pracovat na utvrzení a duchovní velikosti Itálie."
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navigátoři

dolore - sia il dolore della malattia sia il dolore che viene dalla coscienza della
perdita della persona amata.
Possiamo dire che il molo di sopravissuto determino il resto della vita di Giani Stuparich.
Sembra che egli non si sia mai piu del tutto conciliato con la perdita del fratello. Leggendo la
sua opera - soprattutto di guerra - si avverte un senso di colpa assai profondo. Stando in
questa posizione Giani Stuparich

e diventato un osservatore critico che non ha mai perso di

vista la dimensione morale della vita. Anche se per narrare prende i modelli meno attuali e si
volge verso l'Ottocento, le sue opere piu importanti contengono un elemento persuasivo. Per
quale motivo egli, in gioventu tanto attivo e impegnato sia in politica che nella vita pubblica,
diventa narratore? "Per l'ingiustizia degli uomini e per la noia del mondo" spiega egli stesso,
dando coslla migliore chiave di lettura della propria opera.

6

Shrnutí

GIANI STUPARICH, SVĚDEK A MORALISTA

V této práci jsme se pokusili podat komplexní portrét Gianiho Stupariche.
Zaměřili

původ,

jsme se jak na jeho život -

politickou orientaci, postoje
válečnou

v národnostní otázce rakousko-uherské monarchie,
důsledky,
svědectví

tvorbu a

izolace a moralismus -, tak na jeho dílo, z
i

literárně nejzdařilejší

válečnou

trilogii.

celek.

Napříč

něhož

za

nejdůležitější

jsme považovali ranou a vrcholnou povídkovou

Neboť

je autobiografický moment jedna z určujících

charakteristik Stuparichovy spisovatelské
neoddělitelný

zkušenost a její

jeho tvorbou

činnosti, tvoří

můžeme

coby alomorfní postavu ve vývoji od

dětství

jeho život a dílo jeden

pozorovat mužské protagonisty
do

dospělých

let,

kteří

jsou

autorovým alteregem.
Kromě představení

životní zkušeností

zosobňuje

všestranné osoby Gianiho Stupariche, která svou
témata a problémy celé generace terstských

bylo naším cílem prozkoumat a

osvětlit

- díky

autorů,

jedinečným materiálům

ze

soukromého archívu, které nám poskytla dcera Giovanna Criscione Stuparichová -

85

pozitivní obraz vzmáhajícího se českého národa a přispěl tak k obnovení po staletí
stagnujících italsko-českých kulturních vztahů.
původu měl

Díky svému židovsko-istrijskému

Giani Stuparich pochopení

a zájem o palčivé národnostní problémy Terstu, kde se setkával italský, slovanský,
německý

a židovský element. Jeho sympatie k socialismu a
časopisem

irredentismu ho dovedly ke spolupráci s florentským
německé

svého studia na pražské
s časopisem

řadou článku

o

univerzitě

českém národě

Pražský pobyt byl pro Stupariche inspirativní,

začal

La Voce.

Během

roku 1913 spolupráci

kulturně-politické

a jeho
neboť

umírněnému

situaci.

mohl krizi rakousko-uherské

monarchie nahlédnout bez citového zaujetí a z širší perspektivy. V období
rodících se nacionalismů přišel Stuparich s nadnárodní myšlenkou zrovnoprávnění
utlačovaných

národů

v mazziniovsko-salveminiovském

duchu.

Po

vzoru

Mazziniho se Stuparich zajímalo slovanské národy - konkrétně Čechy a Slováky
-, i když byl za tuto pozici v Terstu velmi kritizován. Spolu s Palackým
Masarykem sdílel - do vypuknutí první
uspořádání
ještě

světové

či

války - vizi o federativním

Rakouska složeném z mladých, autonomních národů. Do Prahy zavítal

jednou po válce roku 1922;

přednášel

zde o Mazzinim a Dantovi, pro

český

tisk psalo italské kultuře a podílel se na založení Italského kulturního institutu.
Stuparichovo mladické nadšení bylo zastaveno
válkou, kde bojoval jako dobrovolník na italské
bratra Carla i

přítele

právě

frontě. Během

život i dílo. Po válce vydal
na terstském gymnáziu a

pozůstalost

začal

se

přišel

o

určovala Stuparichův

svých druhů, stáhl se do ústraní,

věnovat uměleckému

války v popisované trilogii, kde je

líčena

válka bez

jeho literární tvorby.

Vyprávěl

vyučoval

psaní. Vedle zpracování

zbytečného

tragická avšak za daných okolností nutná zkušenost, se
těžištěm

války

Scipia Slatapera, což mu bylo stále živým zdrojem bolesti i

bohatou literární inspirací. Tato zlomová zkušenost nadále

se stala

světovou

první

věnoval

ze zájmu o

zkoumat své nitro a konfrontovat se s vlastní bolestí.

heroismu jako

novelistice, která
člověka,

s chutí

Důsledkem válečné

zkušenosti byl také pro Stupariche tolik typický moralismus. Autobiografický
aspekt s důrazem na rodinné vztahy, estetika poetického realismu,

vědomí

sociální

a etické povinnosti a hluboké lidské porozumění charakterizují vypravěče Gianiho
Stupariche, který, i

přes

pohled

upřený
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k minulosti a relativní

společenskou

izolaci, byl

přesvědčeným

antifašistou, byl internován v koncentračním

táboře

a

do své smrti platil za velkou morální autoritu.
Vedle Itala Sveva, Umberta Saby, Scipia Slatapera, Quarantottiho
Gambiniho a Virgilia Giottiho je tedy i Giani Stuparich pozoruhodným terstským
autorem první poloviny 20. století, který výrazně přispěl k obnově kulturní tradice
a vzniku celé literární generace v Terstu kolem rozpadu rakousko-uherské
monarchie.

7

Summary

GIANI STUPARICH, WITNESS AND MORALIST

This thesis is an attempt to present complex portrait of Giani Stuparich. I
focused both on his life - ethnic origin, political orientation, attitudes towards the
ethnic issue of the Austro - Hungarian empire and the aftermaths of war experience
(isolation, moralization) - and on his work. His work and life are inseparable
aspects of each other.
I approached Stuparich not only as a representative of the whole generation
of Triest authors but also as a person deeply interested in the Czech nation. (I had
an exceptional opportunity to study materials about his contacts with Prague in
personal archive of Giovanna Criscione Stuparich.) Stuparich thus deserves
attention especially of the Czech audience since he had been propagating positive
image of struggling Czech nation through the medium of his works even before
1918. In this way he helped to restoration of then sluggish Italian - Czech cultural
relations.
Due to his J ewish - Istrian origin Giani Stuparich well understood and was
interested in difficult ethnic problems of Triest - the place where Italian, Slavie,
German and Jewish elements met. His adherence to socialism and moderate
irredentism lead in co-operation with Florence journal La Voce. He started the cooperation with publishing artic1es about Czech nation and its cultural and politi cal

situation at the time ofhis studies at Prague German University in 1913. His Prague
studie s with the opportunity to look at the Austro - Hungarian crisis in a broader
perspective beyond personal emotional engagement were inspiring. At the age of
nascent nationalism Stuparich came with an idea of emancipation of the oppressed
nations in Mazzini - Salvemini way. According of Mazzini example, Stuparich was
interested in Slavic nations - namely Czechs and Slovaks - though he had been
criticized for this interest in Triest. He had shared an idea of federalist Austria made
up of small autonomous nations with Palacky and Masaryk until the outbreak of
WWI. Sturparich came to Prague again after the war in 1922. He held there a
lecture in Mazzini and Dante. He also wrote for the Czech press about Italian
culture and contributed to the foundation of Italian Cultural Institute.
Juvenile enthusiasm was disrupted by WWI in which Stuparich took part as
a volunteer in Italian front. Death of his brother Carlo and his friend Scipio Slataper
was a source of pain as well as rich literary inspiration. Stuparich changed after the
war. He published works of his death comrades, stepped back from public life,
taught at Triest grammar school and began with fiction writing. Besides war trilogy
in which he described war - without unnecessary heroism - as a tragic but
inevitable experience, he wrote short stories. This became a focal point of his
literary activities. He could well narrate with moral engagement and interest in
human being, with determination to explore his own core and challenge his own
sorrow. Autobiographical aspect emphasizing family relations, esthetics of poetical
realism as well as consciousness of social and moral obligation characterized
narrator Giani Stuparich. This man of letters - anti-fascist and imprisoned in
concentration camp - was considered to be a great moral authority in spite of his
past-oriented mind and life in social isolation.
Giani Stuparich was a remarkable author - beside Italo Svevo, Umberto
Saba, Scipio Slataper, Quarantotti Gambini and Virgilio Giotti - who contributed to
restoration of the cultural tradition as well as the whole creation of the
literary generation at the time of Austro-Hungarian Empire break-up.
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Promemoria: zpráva G. Stupariche o druhém pražském pobytu ze dne

12.12.1922.
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ťro. ncese, .'.. qU8StO puuto

o llt) ~ t inntl'

llOli

c' é dub\.do
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CVll oerte oorreuti pWlslavisti('.he

JlJO~to i'orti presBo i ceco&lo~5ťChi ,in modo dt~ iIl~nzinrsi lnr ghe

,___E!Yl'()

d~iutl'lll~'ttu~. Noll vul ci illuderd ('he lLy' lotta dle I'Jtu-

lit. vnol BOl/ten or e 1"0/1 ln I"rvnciu per lu prevni enzu deUIl. propriu
l OA.t~trtl

in

Ce(;() dov~Qchitt,.,ia

molto

102
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(·he lIt ('{\.ttedra patí.ca. di gue.tu provvborietá. Si f011cli 111tWltO
r8/!;olurlllellte ln outtedra,si pel!BerlÍ poi
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LLprire Ull roncorso regolure per eoprire defiuitivulilellte 18. (:fl,tte-
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('Oll pe1'SOlli~

rell..lziol18

b 01'0 os:s :~.rll(~ 1'0 1.'1li t

Í).

'1u tut to dó s'.l'á

Ulili

I:> Q~ltJre

tro f'po

11a :rte

~ul \fi l1.i~t~.:o

.

dae;ll Dsteri

lUl:~r;t~ior

Li:. t.i ,liel

votrob-

}.IO (>1).

Per ('ui

C~c()t$l()'\ll{~cO

tn!.'v ~ rso qU~é;tO ,sul Ifính:tf\rO (~p.ll 'Ist l'\Izione ,Vm"ché
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(·Ul"l'(~llt:.e

Hegli studi

_'.lJ c'Ue

C'i0 richiUJllo 1." utt.enzione cli ('octelsta IJe~rc,ziolle !~ref!Ílllc1o.i.fI.

::'1.l
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První strana dopisu od Giovanny Criscione Stuparichové (dcery G. Stupariche) ze dne
18.8.2007
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Druhá strana dopisu Giovanny Criscione Stuparichové ze dne 18.8.2007.
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Dopis Giovanny Criscione Stuparichové ze dne 21.10.2007.
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