
Résumé 

 

Po dlouhém období Risorgimenta a několika pokusech o sjednocení Itálie se italský národ 

konečně dočkal a 4. března 1861 byl slavnostně vyhlášen Italský stát. O několik let později 

byla připojena i území Benátska a Říma, ne však tak hrdinským způsobem, jak Italové 

doufali. I přes Garibaldiho velké úsilí došlo k celkovému sjednocení až díky porážce 

Francouzů během prusko-francouzské války roku 1870, což hrdí Italové těžce nesli. 

Dalším zklamáním byla organizace a fungování nového státu, které neodpovídaly jejich 

vysněným ideálům. V několika městech se v uměleckých kruzích začaly vytvářet určité 

skupinky nespokojených intelektuálů. Jedním takovým seskupením byla právě milánská 

scapigliatura.  

Působení scapigliatury lze datovat lety 1860-1880. Jejich poetika či způsob uměleckého 

vyjádření byly silně svázány s jejich psychologickým rozpoložením. Vedli pochybný život, 

unikali ze skutečnosti pomocí alkoholu a drog. Byli ovlivněni romantismem a 

pozitivismem. Toužili ve svých dílech ukázat pravdu. Odmítali tradiční stereotypní formu, 

snažili se docílit stylistického a jazykového pokroku. Mezi hlavní představitele patří 

Camillo Boito (1836-1914), Iginio Ugo Tarchetti (1839-1869), Emilio Praga (1839-1875), 

Arrigo Boito (1842-1918) a Carlo Dossi (1849-1910). Kromě témat, jako jsou nářek, žal, 

prvky fantastické, nemoc, smrt atd., najdeme v dílech i dualismus, chápaný jako způsob, 

jakým scapigláti nahlíželi na svět. Ve svých dílech staví do protikladů krásu a ošklivost, 

život a smrt, zdraví a nemoc, minulost a přítomnost, rozum a bláznovství, umění a vědu 

atd.  

Úvod analytické části je věnován básni Dualismo od Arriga Boita, která byla považována 

za jakýsi manifest scapigliátů. Hlavní část je pak zaměřena právě na zmíněný dualismus a 

to pouze v poetice vybraných představitelů. Jedná se o díla Iginia Uga Tarchettiho Fosca, 

silně autobiografický příběh o lásce ke dvěma odlišným ženám, Re per ventiquattrore, kdy 

se protagonista stane králem na neznámém ostrově obývaným zvláštními černozubými a 

bělozubými lidmi, a Storia di una gamba – fantastický příběh o muži a jeho amputované, 

ale stále životaschopné noze. Dále pak díla Arriga Boita, L’Alfier nero, kde nám autor 

popisuje napínavou partii v šachu mezi dvěma muži rozdílné pleti, a Il Trapezio, příběh o 

čínském chlapci, který navzdory svému smyslu pro zásady a pravidla propadne vlastním 

emocím. Poslední jsou díla Camilla Boita, Senso, deník starší ženy vyprávějící svůj životní 

příběh o lásce, která se obrátila v nenávist, a Un corpo, příběh o malíři a jeho dívce, jejíž 

tělo se stane předmětem lékařského zkoumání bizarního vědce.  



V závěru jsou analýzy celkově vyhodnoceny jak z hlediska účasti autorů v dílech, přičemž 

oba bratři Boitovy dodržují jakýsi odstup od samotných příběhů, stávají se jejich 

pozorovateli a Tarchetti je naopak většinou v roli proživatele, tak z hlediska míry intenzity 

dualistických prvků, což se nejsilněji projevuje u Arriga Boita.  

 


