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ABSTRAKT  

Předmětem této diplomové práce je Ferrarský román, jenž zahrnuje téměř celou 

prozaickou tvorbu Giorgia Bassaniho, jednoho z nejvýznamnějších italských spisovatelů 20. 

století. V úvodu práce je nastíněn historický a společenský kontext doby, v němž Bassani 

dospíval a který dal vzniknout jeho životní filosofii. Bez těchto zkušeností by se nikdy nestal 

spisovatelem a pramení z nich i jeho morální závazek tyto skutečnosti zachytit. Významnou 

roli v Bassaniho díle hrál rovněž jeho židovský původ; židovství v sobě slučuje výjimečnost a 

vyděděnost zároveň a tento ambivalentní pocit v sobě nese většina Bassaniho postav. V 

centrální části práce je představen Ferrarský román po stránce tematické i stylistické, 

zmapován je rovněž vztah mezi vypravěčem a autorem samotným, tedy mezi fikcí a realitou. 

Poslední dvě kapitoly se zabývají Ferrarou, symbolikou prostoru jak vertikálního, tak 

horiziontálního a umístěním hrdinů na scéně tohoto mikrokosmu. Společně s postavami 

projdeme celou Ferraru a budeme sledovat, jaký význam nesou jednotlivá místa v Bassaniho 

díle.   

 

ABSTRACT  

The subject of this thesis is The Romance of Ferrara which includes the majority of 

prosaic work of Giorgio Bassani, one of the most outstanding Italian writers of 20th century. 

The introduction shows historical and social context of the period in which Bassani grew up 

and that gave rise to his life philosophy. Without this experience he would never have become 

a writer and his moral obligation to take down all the truth is based on this fact. The jewish 

origin of Bassani plays also an important role in his oeuvre; the judaism includes a sense of 

exceptionality and marginalisation at the same time. This ambivalent feeling is characteristic 

for majority of Bassani’s heroes. The central part of the thesis outlines the thematic and 

stylistic site of The Romance of Ferrara. We will map even the relationship between the 

narrator and the author himself, between fiction and reality. The last two chapters concern 

Ferrara, symbology of the space (vertical and horizontal as well) and the location of 

characters on the stage of this microcosmos. We will follow characters on their way through 

Ferrara and will study which role different places are playing within the Bassani’s work.  

  



 
 

 
 

OBSAH 
 

1. Úvod ............................................................................................................................... 8 

2. Ventennio nero .............................................................................................................. 9 

2.1. Nástup fašismu......................................................................................................... 9 

2.2. Sblížení s Německem .............................................................................................. 9 

2.3. Italští Židé a antisemitismus .................................................................................. 10 

3. Giorgio Bassani ........................................................................................................... 13 

3.1. Bassaniho mládí ..................................................................................................... 13 

3.2. Antifašismus .......................................................................................................... 14 

3.3. Poválečná léta ........................................................................................................ 17 

4. Romanzo di Ferrara ................................................................................................... 19 

4.1. Dentro le mura ....................................................................................................... 19 

4.2. Gli occhiali d'oro ................................................................................................... 26 

4.3. Il giardino dei Finzi-Contini .................................................................................. 28 

4.4. Dietro la porta ........................................................................................................ 29 

4.5. L'airone .................................................................................................................. 30 

4.6. L'odore del fieno .................................................................................................... 31 

5. Bassani a literatura ..................................................................................................... 32 

5.1. Bassani versus vypravěč a postavy ........................................................................ 35 

5.2. My versus oni ........................................................................................................ 41 

6. Bassani versus Ferrara ............................................................................................... 46 

6.1. Ferrara židovská..................................................................................................... 47 

6.2. Ferrara estenská ..................................................................................................... 50 

6.3. Bassaniho Ferrara .................................................................................................. 51 

7. Ferrara a symbolika prostoru ................................................................................... 55 

7.1. Intra versus extra muros......................................................................................... 55 

7.1.1. Vězení, či útočiště? ............................................................................................. 56 

7.1.2. Překážky a propasti ............................................................................................. 57 

7.1.3. Světlo a tma ........................................................................................................ 59 

7.1.4. Na konci chodby ................................................................................................. 62 

7.1.5. Ztracený ráj ......................................................................................................... 65 

7.2. Supra versus infra .................................................................................................. 66 

8. Závěr  ............................................................................................................................ 72 

Riassunto ........................................................................................................................... 74 

Seznam použité literatury .................................................................................................. 76 

Primární literatura ......................................................................................................... 76 



 
 

 
 

Sekundární literatura ..................................................................................................... 76 

Elektronické zdroje ....................................................................................................... 77 

Seznam obrázků ................................................................................................................ 79 

Přílohy ............................................................................................................................... 81 

I. Mapa Ferrary .............................................................................................................. 81 

II. Seznam ulic v jednotlivých Bassaniho dílech .......................................................... 82 



 
 

8 
 

1. ÚVOD  

Cílem této diplomové práce je analýza Ferrarského románu Giorgia Bassaniho. První 

část práce nás seznámí s dobovými reáliemi a prostředím, ve kterém Bassani vyrůstal. 

Pohnutost této doby a zkušenost s odbojem jsou pro Bassaniho natolik zásadní, že bez nich, 

jak sám říká, by se nikdy nestal spisovatelem. 

Bassani čtenářům vypráví tajemství své drahé a současně nenáviděné Ferrary. Autor nás 

provede uličkami a zákoutími svého města, budeme sledovat jeho literární postavy a 

pozorovat, kde bydlí, kde se setkávají, jaká místa vyhledávají a kterým se naopak vyhýbají.  

Bassaniho hrdinové jsou tajemní a plní enigmat. Jsou to vyděděnci, které společnost proti 

jejich vůli odsunula na okraj, odkud není návratu. Postavy nenechají čtenáře jen tak lehce 

proniknout do svého světa; vyžadují velké množství čtenářské pozornosti a laskavosti, neboť 

jejich svět je velmi křehký a subtilní. V rámci této práce se pokusíme přiblížit se jim a 

pochopit jejich směřování.  
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2. VENTENNIO NERO  

2.1. Nástup fašismu  

Bývalý socialista Benito Mussolini v roce 1919 zakládá fašistické hnutí, které se z kraje 

vyznačuje dosti nesourodým programem. Svými sliby Mussolini postupně získává na svoji 

stranu různé společenské vrstvy, od průmyslových a agrárních velkopodnikatelů, přes církev 

až po lidové vrstvy. Dvacátá léta se v Itálii nesou ve znamení krize a nepokojů, 

nezaměstnanost roste a vlna stávek probíhá od dělníků přes veřejné služby až k ministerským 

úředníkům. Tato dalekosáhlá krize vytváří velmi příznivou situaci pro rozvoj fašismu. 

Mussolini je podporován či tolerován i střídajícími se vládami.  

Během roku 1920 počet fasci1 stoupne ze sto devadesáti na osm set. K výraznému 

nárůstu počtu členů dochází po konfliktu v rudé Bologni v listopadu 1920 v souvislosti s nově 

zvolenou obecní radou. V říjnu 1922 jsou rozbity poslední zbytky opozice a vše vrcholí 

koncem října, kdy neapolské shromáždění fašistů přeroste o čtyři dny později v pochod na 

Řím. Postoj vlády je dosti váhavý, předseda vlády Luigi Facta navrhuje výnos o výjimečném 

stavu, avšak král odmítá dekret podepsat a pověřuje Mussoliniho sestavením nové vlády. 

Dubnové volby jsou řízeny volebním zákonem předem uzpůsobeným, aby fašistické 

kandidátce zaručil většinu. Socialistický poslanec Giacomo Matteoti si dovolí nesouhlasit a 

v květnu veřejně vystoupí v parlamentu. Za několik dní je unesen a zavražděn. Tímto je 

dovršena „fašistická revoluce“ a nic už nebrání nástupu dlouholeté diktatury, jež se do italské 

historie zapíše jako ventennio nero (černé dvacetiletí).  

Fašizace státu dále pokračuje řadou opatření, např. je potlačena svoboda tisku, noviny a 

rozhlas se dostávají výhradně pod fašistickou kontrolu, je omezena autonomie místní správy, 

pozměněn občanský zákoník či schválen monopol fašistických odborů. Reformami 

v hospodářské oblasti se Mussolinimu daří snížit nezaměstnanost o padesát procent. Dalším 

krokem, kterým se podařilo přesvědčit široké masy o správnosti fašismu, bylo sblížení 

fašistického státu s Vatikánem na základě Lateránských dohod. Vztahy fašistického státu 

s židovskou obcí jsou definovány na základě zákonu Falco z roku 1930.  

 

2.2. Sblížení s Německem 

Postupně dochází ke sbližování Itálie s nacistickým Německem a „přátelské vztahy“ s 

Hitlerem zatáhnou Itálii v roce 1940 do války. Itálie byla na boje připravena méně než za 

první světové války, čehož si byl Mussolini dobře vědom, avšak věřil, že válečný konflikt už 
                                                 

1 Fasci di Combattimento =  Bojové svazky – Mussoliniho organizovaná skupina, jež se přemění v roce 1921 v 
Národní fašistickou stranu, Partito Nazionale Fascista 
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je u konce a on bude moci stát na straně vítězů.2 Itálie vyhlašuje válku Francii a Británii, 

následně i Řecku, kde utrpí zdrcující porážku. O rok později se snaží proniknout do 

Jugoslávie. Ve východní Africe probíhají boje o Somálsko a Libyi a italské ztráty jsou jen 

otázkou času. Na východní frontě padne více než polovina vojáků ze statisícové italské 

armády.  

V červenci roku 1943 Velká rada odsouhlasí Mussoliniho odvolání a zatčení a následně 

převezme moc král. Do čela vlády postaví maršála Pietra Badoglia a 8. září je vyhlášena 

bezpodmínečná kapitulace Itálie. Mussolini je však záhy Němci osvobozen a na okupovaném 

severu země je na Hitlerův pokyn vyhlášena Italská sociální republika (Repubblica sociale 

italiana) s centrem v Salò u Gardského jezera a celá oblast je něco mezi okupovaným a 

anektovaným územím.3  

Mezitím začnou z jihu pronikat Spojenci a italské území je postupně osvobozováno. Po 

pádu fašismu se stále více angažují také partyzánská hnutí (la Resistenza). Republika Salò 

bude vzdorovat až do dubna 1945. Mussolini se ještě spolu s dalšími ministry pokusí 

uprchnout do Švýcarska; je dopaden a poté popraven. Dne 25. dubna 1945 definitivně padl 

fašistický stát a následně Němci v Casertě podepsali dohodu o bezpodmínečné kapitulaci 

nacistické armády na území Itálie.  

 

2.3. Italští Židé a antisemitismus  

Přítomnost židovských komunit v Itálii je delší než dva tisíce let a židé jsou již dlouho 

v italské společnosti integrováni. Na území Itálie žilo v předválečné době asi 55 000 židů (tj. 

asi 1% z celkového počtu obyvatel). Italští židé nehovoří jidiš a hebrejštinu ovládá stále menší 

počet židů, židovské rituály a tradice podtrhují spíše kulturní identitu židů, než že by byly 

výrazem ortodoxního židovství. Smíšené křesťansko-židovské sňatky nejsou výjimečné a jsou 

plně tolerovány katolickou církví. Židé tradičně v italské společnosti zaujímají vyšší 

postavení. Najdeme mezi nimi obchodníky, úředníky či profesory a zastávají vedoucí pozice 

v úřadech, politice a armádě. Četní Židé byli nejen členy fašistické strany, ale řada z nich 

patřila i mezi zakladatele hnutí a více než 200 židů se účastnilo pochodu na Řím. Sympatie 

židovské komunity k fašismu popisuje i otec hlavního hrdiny v Bassaniho Zahradě Finzi-

Continiů:  

 „Fu nel 1933, l’anno della cosiddetta ‚infornata del Decennale’. Grazie alla ‚clemenza’ del 

Duce, che d’un tratto, quasi ispirato, aveva deciso di aprire le braccia ad ogni ‚agnostico o 
                                                 

2 Srov. PROCACCI, Giuliano: Dějiny Itálie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2004, s. 353. 
3 Srov. Ibid., s. 359. 
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avversario di ieri’, nell’ambito della propria Comunità israelitica, il numero degli iscritti al 

fascio era potuto salire di colpo al novanta per cento. [...] E mio padre, [...], non aveva 

mancato di compiacersi dell’evento.“4  

„Stalo se tak ve třiatřicátém v roce takzvaného ‚náboru Desetiletí‘. Díky ‚dobrotivosti‘ 

Duceho, který se najednou, jakoby z osvícení rozhodl otevřít náruč ‚každému agnostikovi 

nebo včerejšímu protivníkovi‘, mohl i v naší Obci počet členů fašistické strany najednou 

vyrůst na devadesát procent. A můj otec , [...], neopomněl pochválit tu událost.“5  

Svázanost židovské identity s italským státem potvrzují i ferrarští pamětníci, např. inženýr 

Leone Ravenna vzpomíná:  

„[...] Ferrara byla naše město. Některé rodiny byly uvedené v synagogálních knihách již před 

rokem 1492; důvěrné vztahy s ostatními ferrarskými rodinami se upevnily smíšenými 

manželstvími. Koncept odlišnosti, myšlenka, že bychom byli minoritou, nás nikdy 

nenapadla, protože nikdo nám nic takového ani nedal najevo; a jestli existoval nějaký 

antisemitismus, byl bezvýznamný [...]. Kromě osamocených iniciativ nějakého rozohněného 

fašisty nebo ničemy nedošlo ani k žádným násilným událostem, a to až do prvního 

zpustošení chrámu v Mazziniho ulici  a zpolíčkování rabína v září 1941 skupinou fašistů, 

kteří ani nebyli odtud. “6    

Ještě v polovině třicátých let Mussolini v Itálii přijímá Židy uprchnuvší z Německa a 

Hitlerův rasismus označuje doslova jako „una stupidaggine“ (hloupost). Vše se mění po 

invazi do Habeše, kdy se Itálie dostane do politické a částečně i kulturní izolace. Mussolini 

postupně přehodnocuje své názory. Dne 17. listopadu 1938 vstupuje v platnost „Opatření na 

ochranu italské rasy“ (Provvedimenti per la difesa della razza italiana), které přímo vychází 

z německých Norimberských zákonů z roku 1935. Nařízení s sebou přináší řadu zákazů a 

omezení pro židy, např. zákaz smíšených manželství, omezení výkonu některých povolání či 

omezení vlastnického práva; ve školách jsou zakázány knihy židovských autorů.7 Nicméně, 

situace pro italské židy je v té době snesitelnější než v Německu a v Němci okupovaných 

zemích. Mussolini ještě před vstupem do války popírá existenci „italské rasy“ a prohlašuje, že 

                                                 
4 BASSANI, Giorgio. Il romanzo di Ferrara. Milano: Mondadori 2010, s. 294. Všechny další citace z primární 
literatury a uvedené číslo stránky v závorce odkazují k tomuto vydání Bassaniho souborného díla.  
5 BASSANI, Giorgio. Zahrada Finzi-Continiů. Praha: Odeon 1971, s. 21n. Překlady citací ze Zahrady Finzi-
Continiů a uvedené číslo stránky v závorce odkazují k tomuto vydání.  
6 „[...] Ferrara era la nostra città. Alcune famiglie erano citate in libri sinagogali antecedenti il 1492; legami 
familiari si erano stabiliti con altri ceppi ferraresi attraverso matrimoni misti. Il concetto di diversità, l’idea di 
essere una minoranza, non ci avevano mai sfiorato, perché nessuno ce lo aveva mai fatto sentire, e, se esisteva un 
qualche tipo di antisemitismo, era insignificante [...]. A parte iniziative isolate di qualche scalmanato fascista o di 
qualche malvagio, non si ebbero nemmeno episodi di violenza, fino alla prima devastazione del Tempio di via 
Mazzini, con schiaffeggiamento del Rabbino, da parte di una banda di fascisti venuti da fuori, nel settembre 
1941.“ In. Le leggi razziali del 1938: ricordare perchè non accada mai più!: atti del Convegno di Ferrara. 
Ferrara: Spazio libri 1988, s. 85, 88. 
7 Srov. Ibid., s. 16. 
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„vlastenecký žid ztrácí polemické vlastnosti své rasy.“8. Eucardio Momigliano komentuje 

Mussoliniho volbu, která stála život téměř pětinu italských židů, následovně: 

„Italská imitace, která neměla svůj původ v žádném vědeckém přesvědčení nebo v dohodě 

lidu, byla krutá, ale především hloupá. Dosahovala takové hlouposti, že prosakovala ve 

všech jejích projevech. Fašistický rasismus měl jediný původ a účel: pronásledovat čtyřicet 

tisíc Italů na rozkaz Adolfa Hitlera.“9 

Situace se pro židovské obyvatelstvo po vstupu německých ozbrojených sil rychle 

zhoršuje. Na italském území vznikají internační a pracovní tábory (např. Fossoli, Bolzano či 

 Risiera di San Sabba v Terstu) a Endlösung se stává realitou i v Itálii. Na podzim dochází 

k prvním raziím, počínaje Terstem. Hned poté proběhne razie v Římě, následkem které skončí 

v Osvětimi více než dva tisíce židů. Z Ferrary bylo deportováno sto padesát šest židů. Přežilo 

jich pět.   

 

  

                                                 
8 „L’ebreo patriottico perde le caratteristiche polemiche della sua razza.“ Ibid., s. 114. 
9 „L’imitazione italiana, non avendo origine da nessuna convinzione scientifica né da alcun consenso di popolo, 
è stata feroce, ma soprattutto stupida. Di una stupidità che traspirava in tutte le sue manifestazioni. Il razzismo 
fascista non ebbe che un’origine e uno scopo: perseguitare quarantamila italiani per ordine di Adolfo Hitler.“ 
Ibid., s. 53. 
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3. GIORGIO BASSANI  

3.1. Bassaniho mládí  

Ačkoli se Giorgio Davide Mameli Bassani narodil 4. března 1916 v Bologni, po celý svůj 

život bude svázán s Ferrarou, „svým skutečným městem: směsí lásky a nenávisti, nevraživosti 

a výčitek obohacenou notnou dávkou pietas, [...].“10  

Oba Bassaniho rodiče – Dora a Enrico – pocházeli z ferrarských majetných židovských 

rodin. Bassaniho otec byl lékař, avšak své povolání nebyl nikdy nucen vykonávat. Spolu se 

svými třemi dětmi (Giorgio, Paolo a Jenny) žili nejprve v ulici della Ghiara a poté ve vile 

v ulici Cisterna del Follo čp. 1. Bassani strávil šťastné 

dětství a mládí, jeho slovy to bylo „jedno 

z nejšťastnějších mládí, jaká si jen člověk může 

představit, v nádherném domě, mezi stěnami, kde se 

všichni měli velmi rádi“.11 Jeho mládí plyne mezi 

kamarády a zájmy, zejména se věnuje hudbě a tenisu12, 

který se stane jeho celoživotní láskou. Vášeň pro 

hudbu v sedmnácti letech nahradí literatura, avšak jistý 

hudební rytmus bude v Bassaniho poezii vždy 

přítomný.  

V roce 1934 Bassani odmaturoval na klasickém 

gymnáziu Ludovica Ariosta a téhož roku se zapsal na 

Filosofickou fakultu Bolognské univerzity, obor 

italská literatura. Krajina míhající se za sklem, kterou Bassani bude sledovat při své 

každodenní cestě vlakem do Bologni, se stane námětem jeho prvních veršů.13 V Bologni 

dochází rovněž k řadě zásadních setkání, seznamuje se např. s prof. Robertem Longhim či 

Carlem Calcaterrou, u kterého píše diplomovou prací o Niccolu Tommaseovi. V té době čte 

evropské, zejména francouzské autory a objevuje Benedetta Croceho, kterého bude celý život 

velmi uznávat.  

                                                 
10 „[con] la sua vera città: un misto di amore e di odio, di rancore e di rimorso cui non andava disgiunta una 
buona dose di pietas, [...].“ In. VARANINI, Giorgio: Giorgio Bassani. Firenze: La nuova Italia 1970, s. 21. 
11„una delle adoloscenze più felici che si possano immaginare, in una casa bellissima, fra le mura della quale 
tutti si volevano molto bene.” In. FRANDINI, Paola: Giorgio Bassani e il fantasma di Ferrara. Lecce: Manni 
2004, s. 13. 
12 Mezi Bassaniho spoluhráče ve ferrarském tenisovém klubu Marfisa patřil i filmový režisér Michelangelo 
Antonioni. 
13 Primi versi (První verše) ve sbírce L’alba ai vetri. Poesie 1942-50, která vyšla v roce 1963 u Einaudi a 
obsahuje výběr z Bassaniho básnické produkce z uvedených let. 

Obr. 1. Bassani (vpravo) se svými sourozenci  
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 Šťastné období bezstarostného mládí je úderem přerušeno vyhlášením rasových zákonů. 

Od toho okamžiku bude Bassani nahlížet na svůj život již vždy optikou před a po. Následkem 

zákazů je zrušeno Bassaniho zasnoubení s katolickou dívkou, jeho otec je vyřazen z Circolo 

dei Negozianti (ferrarský Klub obchodníků). Univerzitní diplom Bassani získal navzdory 

represím v roce 1939. Naštěstí patřil ke studentům zapsaným před rokem 1938, jimž bylo 

dovoleno studium dokončit. Bassaniho mladší bratr už takové štěstí neměl a odešel – jako 

řada dalších mladých židů – studovat do ciziny, konkrétně do francouzského Grenoblu.  

Bassani se po univerzitě vydal na učitelskou dráhu. Začal vyučovat nejprve na gymnáziu 

Ariosto, odkud následkem rasových zákonů přešel na ferrarskou židovskou školu v ulici 

Vignatagliata čp. 79. Škola původně sloužila jen jako školka a škola základní, po vypuzení 

židů z veřejných škol byla výuka rozšířena i na střední školu14 a mezi vyučujícími byla řada 

odvolaných vysokoškolských profesorů, např. Ciro Ravenna, Ettore Ravenna, přítel Benedetta 

Croceho Ubaldo Lopes Pegna či Vittore Veneziani. Židovská škola fungovala ve Ferraře až 

do léta 1943, čemuž předcházelo zatčení některých vyučujících, vedle Prima Lamprontiho a 

Matildy Bassani byl zadržen také Giorgio Bassani.  

Bassani po promoci ještě další dva roky nasedal dvakrát týdně do vlaku směr Bologna a 

navštěvoval další přednášky dějin umění profesora Longhiho. Longhi se stal Bassaniho 

blízkým přítelem a inspirací pro jeho pozdější sbírku esejí o umění Di là dal cuore (1984, 

Mimo srdce). Longhi byl také jedním z prvních čtenářů a kritiků Bassaniho literárních pokusů. 

Uznání oblíbeného profesora mladého autora povzbudilo k vydání textů v Corriere Padano15. 

Většina z nich zapadla v zapomnění a nikdy nevyšla knižně. Bassaniho knižní prvotina, sbírka 

šesti povídek, vyšla v roce 1940 pod titulem Una città di pianura (1940; Město v nížině). 

Knihu byl Bassani nucen v důsledku rasových zákonů vydat pod pseudonymem Giacomo 

Marchi.16  

 

3.2. Antifašismus 

První výraznější setkání Bassaniho s antifašismem proběhlo prostřednictvím profesora 

Francesca Vivianiho17, který učil Bassaniho na gymnáziu tři roky latinu a řečtinu. Viviani 

                                                 
14 Ve škole bylo čtyřicet pět žáků mezi šesti a patnácti lety; deset z nich se nevrátilo z koncentračních táborů.  
Srov. FIGARI, Carlo. Bassani, la giovinezza perduta e i ragazzi di Vignatagliata. Unione Sarda [online] [cit. 
2012-10-18]. dostupné z <http://fondazionegiorgiobassani.it/news.htm> 
15 Corriere padano = ferrarský deník založený Italem Balbem vycházející v letech 1925 - 1945 
16 Pseudonym si Bassani zvolil dle příbuzných z matčiny strany: jméno dle strýce Giacoma Minerbiho, příjmení 
převzal od katolické babičky Emmy Marchi.  
17 Informace o Vivianim čerpány z publikace ROVERI, Alessandro. Giorgio Bassani e l’antifascismo (1936 – 
1943). Ferrara: 2 G Editrice 2002, s. 12-20. 
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zastával jasný protifašistický postoj již ve 20. letech, kdy se účastnil nezdařeného atentátu na 

Mussoliniho18. Po odmítnutí fašistické legitimace v roce 1936 byl Viviani nucen opustit 

katedru a odejít na Sicílii.19 Viviani byl aktivní ve skupině Giustizia e Libertà20 bratří 

Rosselliů, vedl veronskou sekci ilegální C.L.N.21 a organizoval první akce partyzánů22 

v horách. V červenci roku 1944 byl zajat, držen v tranzitním táboře v Bolzanu a následně 

deportován do Německa, kde umřel v koncentračním táboře v Buchenwaldu.  

V roce 1935 se Bassani setkal ve Ferraře se Sardy Claudiem Varesim, Giuseppem 

Dessìm a Mariem Pinnou. Toto setkání Bassani komentuje následovně: 

„Setkání s místními Sardy pro mě byla především morální zkušenost, zjevení v životě ducha. 

Nemohl bych se býval stát antifašistou bez nich, [...]. Croceho knihy23 jsem částečně znal už 

z dřívějška: ale způsob, jakým o nich mluvil Varesi (méně Dessì), v sobě měl cosi 

náboženského: ‚náboženství svobody‘.“24 

V Bologni se mezitím seznámil i s kritikem a Croceho následovníkem Carlem 

Ludovicem Ragghiantim, dále s Antoniem Rinaldim a Sergiem Telmonem. Právě toto setkání 

Bassaniho naplno přesvědčilo, aby se vydal cestou aktivního antifašismu a sám se začal 

podílet na odboji. Stále častěji jezdil do Milána kvůli schůzkám s La Malfou a Farrim nebo do 

Florencie za Capitinim.  

Počet antifašistů ve Ferraře po vstupu Itálie do války rostl, zejména následkem dvou 

událostí. První bylo zničení synagogy v říjnu 1941. Tento „malý pogrom“ – slovy Bassaniho 

– byl jedním z prvních příznaků nadcházejícího tragického příklonu Mussoliniho fašismu k 

nacismu Hitlera, Himmlera a Eichmanna.25 Do té doby byla ferrarská buržoazie, jak katolická, 

tak židovská, ve svém naivním vlastenectví dosti konformistická. Židovská komunita, toto 

„malé město ve městě“,26 začala logicky otevřeně projevovat svůj odpor vůči režimu, 

organizovat schůze a další akce. Během jedné z nich, šíření protiválečných letáčků, byla 

                                                 
18 První pokus o atentát na Mussoliniho se pod vedením Tita Zaniboniho uskutečnil v listopadu 1925.  
19 Tato událost Bassaniho zasáhla natolik, že svému profesorovi vyjadřuje podporu v dopise (13.6.1936). 
20 Giustizia e Libertà (GL; Spravedlnost a svoboda) bylo liberálně-socialistické revoluční hnutí založené v Paříži 
v srpnu 1929. Klíčovou postavou byl antifašista Carlo Roselli, který byl nucen uprchnout z Itálie.  
21 C.L.N. = Comitato di Liberazione Nazionale (Výbor národního osvobození) byl asociací opozičních 
politických stran a hnutí založenou v Římě 9.9.1943.  
22 Partyzáni GL, tzv. giellini nebo giellisti byli druhou největší partyzánskou skupinou, po tzv. garibaldini 
Komunistické strany.  
23 Croceho kniha Storia d’Europa nel secolo decimonono (česky „Evropa v 19. století“) se stala biblí 
buržoazního antifašismu; Religione della libertà (Náboženství svobody) je název první kapitoly této knihy.  
24 „L’incontro con i sardi locali è stata, soprattutto, un’esperienza morale, una rivelazione nella vita dello spirito. 
Non sarebbe stato possibile diventare antifascista senza di loro [...]. I libri di Croce li conoscevo già in parte 
anche prima: ma il modo con cui ne parlava Varesi (meno Dessì) aveva qualcosa di religioso.: ‚la religione della 
libertà‘.“ROVERI, Alessandro. Giorgio Bassani e l’antifascismo (1936 – 1943). Op. cit., s. 25-26. 
25 Srov. Ibid., s. 80. 
26 Srov. Ibid., s. 81. 
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zatčena asi desítka ferrarských studentů a odsouzena „Zvláštním soudem na ochranu státu“ 

(Tribunale speciale per la difesa dello Stato) na šest až deset let vězení. Tato druhá událost 

vyvolala ve ferrarských intelektuálech vlnu solidárnosti a okruh odpůrců režimu se nadále 

rozšiřoval. Fašismu nenahrávala ani ztráta Libye a situace na ruské frontě.  

Narůstající nespokojenost a hněv se v celé Itálii přeměnily v organizovanou opozici, 

v roce 1942 vznikl v Turíně Comitato antifascista (Antifašistický výbor). Sdružoval 

socialisty, liberály, komunisty a dvě nové strany Partito d‘azione27 a Democrazia cristiana 

(Křesťanská demokracie), která byla důkazem toho, že se církev distancuje od fašistického 

režimu.28 S růstem protirežimní činnosti narůstala míra prozrazení a fašistická O.V.R.A.29 

začala mít na jaře 1943 přehled o antifašismu v Emilii-Romagni; mj. zaznamenala  

„existenci široké a nebezpečné antifašistické organizace, ke které se hlásí různé živly. Hnutí 

doslova usiluje o pád fašismu a nastolení nové formy vlády.“30  

Většina ferrarských antifašistů náležela buď k Partito d’azione (jako Bassani, Rinaldi 

nebo Ragghianti) či ke Komunistické straně (jako Ferrařané Zappaterra a Magoni). Mimo tyto 

dvě skupiny stála např. socialistická učitelka Alda Costa, která žila pod policejní kontrolou a 

se kterou se Bassani v této době seznámil a přátelil.  

Ferrarská skupina antifašistů byla prozrazena v květnu 1943 a zatčeno bylo více než sto 

osob, mezi nimi i Giorgio Bassani. Pro Bassaniho, dvojitě marginalizovaného, byl důležitý 

fakt, že nebyl zadržen jakožto pronásledovaný žid, nýbrž jako antifašista, tedy nikoli jako 

poražený, ale jako vítěz.31 Léta protifašistického odboje byla pro Bassaniho klíčová:  

„Zachránila mě od zoufalství, kterému čelili mnozí italští židé, včetně mého otce, přinesla mi 

útěchu, že stojím na straně spravedlnosti a pravdy, a především mě přesvědčila neemigrovat. 

Bez těchto pro mě zásadních let bych se nikdy nestal spisovatelem.“32 

Bassani byl propuštěn s pádem fašismu 26. července 1943 a během prvních srpnových 

dní se oženil s Valerií Sanigalli. Společně odešli do Florencie, kde žili s falešným pasem jako 

Bruno Ruffo a Carmela De Palma.  

                                                 
27 PdA = Strana činu; radikální republikánská strana s protifašistickým programem. Zrodila se 4. června 1942 z 
popudu Federika Comandiniho; oficiálním orgánem strany byla L'Italia libera (Svobodná Itálie). Strana se kvůli 
neshodám ohledně dalšího politického směřování v roce 1947 rozpadla.  
28 Srov. PROCACCI, Giuliano: Dějiny Itálie. Op.cit., s. 355. 
29 O.V.R.A. = Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell'Antifascismo – fašistická tajná policie  
30 „[...] l’esisenza di una vasta e pericolosa organizzazione antifascista cui aderiscono elementi vari. Il 
movimento in parola si propone di rovesciare il Fascismo per istituire una nuova forma di governo.“ In. 
ROVERI, Alessandro. Giorgio Bassani e l’antifascismo (1936 – 1943). Op. cit., s. 101. 
31 Srov. Ibid., s. 7. 
32 „Mi salvarono dalla disperazione a cui andarono incontro tanti ebrei italiani, mio padre compreso, col conforto 
che mi dettero d’essere totalmente dalla parte della giustizia e della verità, e persuadendomi soprattutto a non 
emigrare. Senza quegli anni per me fondamentali credo che non sarei mai diventato uno scrittore.“ Ibid., s. 6. 
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Koncem roku se manželé přesunuli do Říma. Léto 1944 strávil Bassani v již svobodné 

Neapoli, někteří jeho příbuzní ve Ferraře byli mezitím odvlečeni do Buchenwaldu.33 

V Neapoli se seznámil s M. Soldatim, L. Longanesim a také s rodinou Croceových. Docházel 

také na schůze PdA, od které se však postupně odkláněl kvůli jejím narůstajícím sympatiím 

vůči socialistické straně.  

 

3.3. Poválečná léta  

Bassani po válce nadále zůstal v Římě. Manželka mu porodila dvě děti, dceru Paolu a o 

čtyři roky mladšího syna Enrika. Bassani se snažil rodinu uživit, jak se dalo; živil se jako 

ministerský úředník, knihovník či profesor (vyučoval např. literaturu v Neapoli či později ve 

Velletri). Během dalšího desetiletí se Bassaniho okruh známých z uměleckých kruhů nadále 

rozšiřoval a zahájil svoji redaktorskou dráhu. V roce 1948 Margherita Caetani založila 

časopis pro zahraniční literaturu Botteghe Oscure a prací redaktora pověřila právě Bassaniho. 

S časopisem bude Bassani spolupracovat až do jeho konce v roce 1960 a vyjdou zde některé 

jeho povídky. Od roku 1953 byl Bassani redaktorem časopisu Paragone, založeným 

Robertem Longhim a Annou Banti. Jako redaktor pracoval také v nakladatelství Feltrinelli. 

Zde prosadil v roce 1958 vydání Geparda Tomasiho di Lampedusa, kterého předtím odmítli v 

Mondadori i Einaudi. V padesátých letech se Bassani podílel na několika filmových 

scénářích34 a objevil se i ve filmu Le ragazze di piazza di Spagna v roličce profesora. Také se 

rozšířila jeho spolupráce s deníky a časopisy.35 

V roce 1955 Bassani založil spolu s Elenou Croce, senátorem Bianchim a dalšími 

příznivci ochrany přírodního a kulturního dědictví sdružení Italia Nostra a o několik let 

později stanul v jeho čele. Ve stejné době se stal i viceprezidentem italské veřejnoprávní 

televize RAI. V roce 1963 Bassani po velkých neshodách odešel z nakladatelství Feltrinelli. 

Hlavní příčinou byl spor s Giacomem Feltrinellim o knihu Fratelli d’Italia (Italští bratři) 

Alberta Arbasina. Arbasino byl jedním z představitelů Skupiny ’63 (Gruppo ’63), se kterou 

Bassani vedl ostrou polemiku. Celá kauza se dostala až k soudu. Bassani sice spor vyhrál, ale 

znamenalo to rozchod s některými intelektuály, se kterými řadu let pracoval.  

                                                 
33 Tento smutný fakt je zachycen v Zahradě Finzi-Continiů. Srov. „[...] zii e cugini, gran parte dei quali di lì a 
qualche anno sarebbero statti inghiottiti dai forni crematori tedeschi, e certo non lo immaginavano che sarebbero 
finiti così [...].” (s. 422) 
„[...] strýce, tety a bratrance [...], většinu z nich za pár let zhltnou německá krematoria, a nenapadlo je tehdy, to 
určitě ne, že takhle skončí [...].” (s. 136)   
34 Spolupracuje se Soldatim, Emmerem, Blasettim, Viscontim či Zampou.  
35 Spolupracuje např. s časopisy a novinami Emporium, Lo spettatore italiano, Il mondo, Corriere della Sera či 
Nuovi Argomenti.   
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V sedmdesátých a osmdesátých letech Bassani často přednášel v zahraničí, zejména ve 

Spojených státech a Kanadě, a věnoval se revizi svých starých textů. Od konce osmdesátých 

let se u Bassaniho stále intenzivněji projevovala Alzheimerova choroba, která mu nakonec 

znemožní další tvorbu. Bassani umírá 13. dubna 2000 v Římě a je pohřben na židovském 

hřbitově ve Ferraře.   
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4. ROMANZO DI FERRARA  

Bassanimu se výraznějšího čtenářského zájmu dostává začátkem šedesátých let po vydání 

románu Zahrada Finzi-Continiů. Je to doba, která je na literární půdě ovládána spíše 

avantgardou a literárními experimenty Skupiny 63 než tradičním pojetím literatury, kterému je 

věrný Bassani, jenž kráčí jednoznačně v manzoniovských36 stopách. Bassani neexperimentuje 

a klade důraz na vysokou jazykovou úroveň a tradiční výstavbu textu. Navíc se zabývá spíše 

osudy buržoazie, která v té době rovněž nestojí zrovna v centru čtenářské pozornosti.  

Bassani od sedmdesátých let už téměř nepíše nic nového a dává dohromady texty z 

padesátých a šedesátých let, které vyprávějí o Ferraře a o osudech jejích obyvatel a které 

souborně – po četných variacích a přepracováních – vydá v roce 1980 v cyklu Romanzo di 

Ferrara (Ferrarský román). Celý cyklus je velmi koherentní, témata a motivy zapadají a 

znovu se vynořují na stránkách Románu v nových kontextech, jakoby šlo o jednu ucelenou 

knihu. To potvrzuje i sám autor:   

„Ferrarský román není, [...] řekněme, sbírka mých prozaických textů. Tady jsem znovu sepsal 

všechno, protože jsem si všiml, že knihy, které jsem věnoval Ferraře a sobě samotnému, tvoří ve 

skutečnosti jediné dílo.“37 

Román tvoří následujících šest děl:  

• Dentro le mura (1973, Uvnitř hradeb; česky vyšly některé povídky v souboru 
Pamětní deska v Mazziniho ulici, 2001)   

• Gli occhiali d'oro (1958, česky Zlaté brejličky, 1994) 

• Il giardino dei Finzi-Contini (1962, česky Zahrada Finzi-Continiů, 1971) 
• Dietro la porta (1964, Za dveřmi) 
• L'airone (1968, Volavka)  

• L'odore del fieno (1972, Vůně sena) 
 

4.1. Dentro le mura (Uvnitř hradeb)   

Soubor Cinque storie ferrarese (Pět ferrarských příběhů) vyšel poprvé v roce 1956 a 

Bassani za něj byl oceněn cenou Premio Strega. Jednotlivé povídky ještě předtím vyšly 

časopisecky v první polovině padesátých let (v Botteghe Oscure či v Paragone), s výjimkou 

                                                 
36 V samostatném vydání Zahrady Finzi-Continiů se jako motto knihy objevuje citace z VIII. kapitoly 
Manzoniho Snoubenců: „Certo, il cuore, chi gli dà retta, ha sempre qualche cosa da dire su quello che sarà. Ma 
che sa il cuore? Appena un poco di quello che è già accaduto.  
„Ovšem, tomu, kdo na ně dá, srdce vždycky něco poví o tom, co bude. Jenže co ví srdce? Tak tak trochu z toho, 
co se už stalo.”  
37 „Il Romanzo di Ferrara non è [...],, vale a dire una raccolta dei miei testi in prosa. Qui ho riscritto tutto, perché 
mi sono reso conto che i libri che ho dedicato a Ferrara e a me stesso costituiscono in fondo un libro solo.“  
MATARRESE, Tina: Bassani e la lingua del romanzo. In. Bassani e Ferrara: le intermittenze del cuore, a cura di 
Alessandra Chiappini e Gainni Venturi. Ferrara: G.Corbo 1995, s. 50. 
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Lídy Mantovani, jejíž geneze je komplikovanější a sahá do let válečných. V sedmdesátých 

letech Bassani povídky dále přepracovává a především dostávají emblematický název Dentro 

le mura, který postavám jasně vymezuje pole působnosti; jeviště příběhů tvoří uzavřený 

mikrokosmos Ferrary fašistické éry, s přesahem do let před a poválečných. Příběhy intenzivně 

vykreslují osudy Ferrařanů z různých společenských vrstev potýkajících se s osobními 

starostmi, obavami i s historií s velkým H, která nenávratně zasahuje do jejich životů.  

 

4.1.1.  Lida Mantovani  

Příběh Lídy Mantovani poprvé spatřil světlo světa v Bassaniho prvotině Město v nížině 

pod titulem Debořin příběh a je jediným příběhem ze sbírky, ke kterému se bude autor ještě 

mnohokrát vracet. O několik let později tato povídka vychází jako Storia d’amore (Milostný 

příběh) v časopise Botteghe Oscure, záhy pod stejným titulem též knižně. V padesátých letech 

se z Debory stává Lída Mantovani a její příběh se objevuje v povídkové sbírce Pět 

ferrarských příběhů. Během let Bassani příběh přepracovává nejen stylisticky, ale dochází i k 

výrazným změnám po obsahové stránce.38 Povídka Lída Mantovani nenese pečeť doby tolik 

jako Bassaniho další povídky, na jednání hrdinů nemají historické události bezprostřední vliv, 

nicméně duch doby je stále přítomný. Povídka se vyznačuje subtilním popisem mikrokosmu 

Ferrary, vnitřku i vnějšku, kterým Bassani dokonale evokuje náladu a rozpoložení svých 

hrdinů.  

Chudá katolická dívka Lída, která je fokalizátorem příběhu, podlehne svodům studenta 

Davida z bohaté židovské rodiny a porodí mu syna Irenea. David se vzdá svého snadného 

života univerzitního studenta a začne s Lídou žít. Avšak nejedná se tolik o projev lásky, jako 

o určitou revoltu vůči své rodině a buržoaznímu prostředí, ze kterého pochází a o kterém se 

vyjadřuje s opovržením.39  Po pár měsících se opakuje stejný osud, jaký potkal Lídinu matku 

před dvaceti lety; David Lídu opouští a ona se vrací zpět za svou matkou do ulice 

Salinguerra, kde vyrostla. Dny opuštěné Lídě plynou ve snech o společném životě 

s Davidem, i když si uvědomuje, že se nikdy nestanou realitou:  

„[...] aveva cominciato a svegliarsi dal lungo sogno ad occhi aperti che fino a quel punto era 

stata la sua vita. Ma lui, David, chi era? - si chiedeva adesso, dopo tanti anni. - Che cosa 

cercava, che cosa voleva veramente?“ (s. 35) 

                                                 
38 Pasolini v jedné ze svých recenzí hovoří o piano-ante guerra a piano-dopo guerra. 
39 Např. o svatbě, kterou kategoricky odmítal, hovoří jako o „pagliacciate borghesi“ (buržoazní šaškárny). Na 
druhou stranu je i on svázán buržoazní morálkou, když se např. zdráhá se ukazovat s Lídou v centru města či ji 
vzít do lepšího podniku.  
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„[...] začala se probouzet z dlouhého snu sněného s otevřenýma očima, kterým byl do toho 

okamžiku její život. ‘On, David, kdo vlastně byl?’ ptala se nyní, po tolika letech. ‘Co hledal, 

co doopravdy chtěl?’“ 

A její matka, sedící vedle ní v jejich skromné kuchyni, se vrací ve vzpomínkách ke 

svému Andreovi, který se mohl stát jejím ženichem a kterého už pak nikdy neviděla. Naděje 

na lepší osud pro její dceru v ní zažehne vazač knih z jejich ulice Oreste Benetti, jenž je začne 

pravidelně navštěvovat. Oreste je ztělesněním naivního hrdiny, který trpělivě čeká na své 

štěstí a optimisticky projektuje šťastnou budoucnost. Ve sňatku, kterému se Lída pasivně 

poddává, naplňuje povinnost dobrého křesťana odčinit křivdu, která na ní byla spáchána. 

Kolektivní štěstí a návrat aetas aurea jsou stvrzeny i historickými okolnostmi, Oreste nadšeně 

mluví o vyhlášení Lateránských dohod:  

„Dopo la firma dei Patti Lateranensi, del febbraio di quello stesso anno, il suo patriottismo 

aveva cominciato a effondersi liberamente, entusiasticamente. Brava la Chiesa - diceva -, che 

in vista del bene dell´Italia e del mondo aveva saputo porre nel dimenticatoio qualsiasi 

questione di puntiglio e di rivalsa. Ma bravo però anche lo Stato italiano, a cui bisognava 

riconoscere il grosso merito di aver imboccato per primo la strada della conciliazione. [...] La 

primavera già in arrivo avrebbe veduto aprirsi l´èra della pace e della gioia perpetue, 

rinnovarsi la mitica età d´oro. [...] la felicità già in vista, già a portata di mano [...]. “ (s. 42n) 

„Po podpisu Lateránských dohod v únoru téhož roku, začal jeho patriotismus růst bezmezně 

a s nadšením. ‘Znamenitá to církev,’ říkával, ‘která ve vyhlídce dobra Itálie a celého světa 

zvládla zapomenout jakoukoli ješitnost a odplatu.’ Znamenitý to i italský stát, jemuž je třeba 

přiznat velké zásluhy za to, že se jako první vydal cestou smíru. [...] Vidina přicházejícího 

jara s sebou nesla nové období míru a věčné radosti, obnovení mytického zlatého věku [...] 

štěstí již bylo na dohled, na dosah ruky [...].“ 

Oreste symbolicky umírá v roce 1938 bez vědomí tragédie, která přijde během 

následujících let, a bez vlastního potomka, kterého si tak přál, i když to nikdy nevyslovil 

nahlas.  

 

4.1.2.  La passeggiata prima di cena (Procházka před večeří) 

Povídka Procházka před večeří zachycuje podobné téma nerovného vztahu jako předchozí 

příběh. Začíná popisem pohlednice, na které je vyobrazena ferrarská třída Giovecca. Statický 

obraz zažloutlé fotky ožívá a mění se téměř ve filmový záběr. Na pozadí vystupuje nenápadná 

dívka, která je protagonistkou příběhu. Gemma Brondi, ošetřovatelka z chudého katolického 

prostředí, se provdá za židovského lékaře významné pověsti Elia Corcose.  
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Hlavním tématem příběhu je 

sblížení dvou různých sociálních 

prostředí, aniž by došlo 

k vzájemnému pochopení a 

provázání světů těchto dvou postav. 

Tragické vyznění příběhu dodává 

osud Elia a jeho syna, již jsou 

v roce ’43 deportováni do 

Německa.   

 

 

4.1.3.  Una lapide in via Mazzini (Pamětní deska v Mazziniho ulici) 

Emblematická povídka Pamětní deska v Mazziniho ulici již obsahuje konstanty 

Bassaniho pozdější prózy: mikrokosmos Ferrary, marginalizovaného hrdinu, na kterém se 

kolektiv dopustil viny a který se dostává do konfliktu s většinou, a autobiografický základ. 

Hlavní hrdina Geo Josz se jako jediný přeživší vrací z Buchenwaldu, kam byl spolu s dalšími 

sto osmdesáti třemi ferrarskými židy odvlečen nacisty na podzim 1943. Geo se vrací, když už 

ho nikdo neočekával, v okamžiku, kdy právě tesají pamětní desku v Mazziniho ulici, v srdci 

ferrarského ghetta, a na seznamu nevěřícně čte i své jméno.  

Svými spoluobčany byl mezitím postaven mimo život. Geo Josz se pokouší znovu 

začlenit do života obce, ale veškeré pokusy selhávají, trpí pod tíhou dvojího traumatu: nejen, 

že celá jeho rodina je mrtvá, musí se vyrovnat i s přítomností, ve které byl zapomenut. Ve 

Ferraře byl mezitím nastolen nový pořádek, svět se pro většinu obyvatel vrátil k normálu. 

Obyvatelé Ferrary nevědí, jak se ke Geovi mají chovat, a tak se všichni se tváří, jako by se 

válečná léta nikdy neudála, a ignorují stín, který minulost vrhá na přítomnost. Dvojí dimenze 

času, který se kříží v přítomnosti – Geo uvázl v minulosti, kterou přítomná Ferrara odmítá, a 

ta zase hledí jen do budoucnosti, ignorujíc minulost –, je neslučitelná. Snaha negovat minulost 

dosahuje absurdnosti takové, že si obyvatelé mezi sebou šeptají:  

„Invece di comportarsi così, [Geo] avrebbe fatto meglio a spiegare come mai fosse talmente 

grasso. Dato che di un edema da fame non si era prima d´ora mai sentito parlare (si trattava 

di una balla, era chiaro, messa in giro con ogni probabilità proprio da lui, il principale 

interessato), la sua grassezza poteva significare due cose: o che nei campi di concentramento 

tedeschi non si soffriva di quella gran fame che la propaganda sosteneva, oppure che lui era 

riuscito, e chissà a che prezzo, a godervi di un trattamento tutto speciale, di riguardo.“ (s. 79) 

Obr. 2 Corso Giovecca 



 
 

23 
 

„Místo aby se takhle choval [Geo], měl by raději vysvětlit, jak mohl tak příšerně ztloustnout. 

Vzhledem k tomu, že o vodnatelnosti z podvýživy jakživ nikdo neslyšel (to jsou evidentní 

kecy, to je jasné, které zřejmě pustil do oběhu on, ten hlavní zainteresovaný), mohla ta jeho 

tloušťka znamenat dvě věci: buď není pravda, že by se v německých koncentrácích trpělo tak 

strašlivým hladem, jak tvrdí propaganda, anebo se mu podařilo, bůhví za jakou cenu, 

dosáhnout nějakých výhod. “40 

Chtějí zapomenout, události minulé uzavřeli a vtělili do pamětní desky v Mazziniho ulici:  

„Il passato era passato, inutile star lì a rivangarlo!“ (s. 91)  

„Co bylo, to bylo, nač se přehrabovat v minulosti!“ (s. 121) 

Avšak Geo figuruje jako všudypřítomná 

výčitka, jejich svědomí, připomínka 

kolektivní viny, která padá téměř na celé 

město. Touha vyprávět, zhmotnit svoji 

zkušenost slovy, se pro Gea stává obsesí. Geo 

musí projít ze strany ostatních procesem 

znovu-akceptace, ačkoli jeho jediná vina 

spočívá v jeho návratu. Vše závisí jen na 

Geovi: pokud zapomene, bude znovu přijat do 

společnosti. Geo zůstává pro Ferrařany nadále 

záhadou; jeho změna vzhledu – zhubl a 

nechal si narůst vousy – připomíná výměnu 

masek, enigma, které nejsou schopni rozluštit. 

Spíše však než o neschopnost pochopit se 

jedná o to, že porozumět odmítají. Mezi 

Ferrarou a Geem funguje dialektický vztah:41 čím intenzivnějším ztělesněním viny se zdá být, 

tím méně je tolerován a stále více vytlačován za hranice společnosti, až v roce 1948 zmizí 

úplně.   

Konkrétním ztělesněním fašistických hříchů je hrabě Scocca, který byl během válečných 

let informátorem tajné fašistické policie O.V.R.A. Geo se symbolicky mstí za všechny židy a 

uštědří hraběti dvě facky.  

                                                 
40 BASSANI, Giorgio: soubor povídek Pamětní deska v Mazziniho ulici. Praha: Sefer 2001, s. 110. Překlady 
citací z některých Bassaniho povídek a uvedené číslo stránky v závorce odkazují k tomuto vydání.  
41 „Vero è che le cose si erano messe dopo non molto in maniera tale da indurre a immaginare che tra Geo Josz e 
Ferrara esistesse una specie di segreto rapporto dinamico. (s. 93)  
„Jisté je, že se po čase všechno srovnalo tak, jako by mezi Geem Joszem a Ferrarou existoval jakýsi tajný 
intenzivní vztah. (s. 125)  

Obr. 3  Pamětní deska v Mazziniho ulici  
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Touto postavou Bassani volně navazuje na pirandellovskou tradici a příběh Mattii 

Pascala, který se po své imaginární sebevraždě a životě s novou identitou vrací do svého 

„starého“ života, kde už pro něj není místo. Bassani se stejně jako Pirandello zabývá 

podstatou lidské existence a rolí člověka v rámci společnosti. Nebožtík Mattia Pascal byl 

především filosofickou úvahou autora, v případě Gea se setkáváme s tragickou „hříčkou“ 

dějin, navíc inspirovanou skutečnou událostí; o to je jeho příběh působivější.  

 

4.1.4.  Gli ultimi anni di Clelia Trotti (Poslední roky Clelie Trotti) 

Povídka Poslední roky Clelie Trotti je jedním z nejangažovanějších Bassaniho děl, kde se 

Bassani vrací k létům antifašistického odboje. Povídka se otevírá pohřbem socialistky Clelie 

Trotti, jehož okázalost působí v pofašistické éře nanejvýš směšně. Za Clelií se skrývá 

ferrarská socialistka Alda Costa. Bassani otevřeně přiznává identitu této postavy:  

„Clelia Trotti, [...] je imaginární postava. Nicméně se velmi podobá staré socialistické 

učitelce, která byla pronásledována za své myšlenky a se kterou jsem se často setkával 

v letech ’36 až ’43. Jmenovala se Alda Costa. Byl jsem k ní vázán přátelstvím i společnou 

politickou vírou, napsal jsem tuto povídku také z důvodu, abych ji připomněl.“ 42 

Na pohřbu se objevuje i židovský advokát Bruno Lattes, který se před nedávnem vrátil 

z Ameriky, kam ho vyhnaly rasové zákony. Během pohřbu vzpomíná na léta marginalizace, 

kdy se snažil vymanit z izolace a hledal útěchu a porozumění u stejně poznamenaných 

Ferrařanů, Clelie Trotti a starého ševce Rovigattiho. Ozývá se i svědomí a pocit viny, že 

opustil své rodné město a utekl.  

Stará učitelka Clelia Trotti je nucena žít pod neustálým dohledem fašistické policie. 

Bruno se snaží navázat kontakt a vést s Clelií dialog, avšak tato komunikace – jak už je u 

Bassaniho typické – selhává a stává se dvojhlasným monologem. Bruno zůstává uzavřen 

v hradbách své osamělosti, Clelia zase v poutech svého socialistického ideálu. V zajetí svých 

snů se ocitá i Brunův otec:  

„Sebbene finiti e prossimi alla morte, entrambi, in fondo, non facevano che sognare. Dal suo 

carcere di via Fondo Banchetto Clelia Trotti sognava la rinascita del socialismo italiano 

mercé l´immissione nelle stanche, decrepite vene del Partito, del sangue dei giovani. Dal 

ghetto di via Madama [...], l´avvocato Lattes sognava la ´brillante carriera´ che attendeva di 

                                                 
42 „Clelia Trotti, [...] è un personaggio immaginario. Tuttavia assomiglia molto da vicino a una vecchia maestra 
socialista, perseguitata per le sue idee, da me frequentata spesso tra il ’36 e il ’43. Si chiamava Alda Costa. 
Legato com’ero a lei per ragioni di amicizia e di comune fede politica, ho scritto questo racconto anche per 
commemorarla.” In. ROVERI, Alessandro. Giorgio Bassani e l’antifascismo (1936 – 1943). Op.cit., s. 64.  
Více o vztahu mezi realitou a Bassaniho fikcí v knize QUARZI, Anna Maria. La maestra. Da Alda alla Clelia di 
Giogio Bassani. Ferrara: 2 G Editrice 2000. 



 
 

 

sicuro il figlio in America o in ´Erez´.

quella che portava tutti, nessuno

valeva allora che uno continuasse a partecipare volonterosament

solitarie [...].” (s. 137)

„Ačkoli byli u konce a blízko smrti, oba v podstat

vězení ve via Fondo Banchetto snila Clelia Trotti o zn

krvi mladých, která se m

Madama  [...], advokát Lattes snil o ‘zá

nebo v ‘Erez’. [...] jediná možná cesta

směrem k beznadějné

osamocenému fantazírování  

 

4.1.5.  Una notte del '43 

O jakou osudovou událost se

ferrarských reálií. Bassaniho povídka zachycuje 

listopadu 1943 a jehož v

posunul na 15. prosince téhož roku z

se s krví. 

„Rivedeva corso Roma tutto vuoto sotto la luna piena, la neve, indurita dal gelo, sparsa come 

una specie di polvere brillante su ogni cosa, talmente limpida e chiara 

infine, che dal punto do

erano corpi umani, l’aveva capito subito.”

„Pustá Římská třída v

poprašek po všech p

vzduch tak jasný a prů

konečně mrtvoly, které z

odkud se na ně dívala, vyhlížely 

jako rance s hadry, a zatím to byla 

lidská těla, pochopila to okamžit

(s. 113) 

 Jak už je pro Bassaniho styl 

typické, historický fakt tvo

kulisu osobního příbě

postavy, jíž je Pino Barilari

ve Ferraře neznal paralyzovaného 

lékárníka, který každý den vysedává 

za oknem svého bytu naproti 
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sicuro il figlio in America o in ´Erez´. [...] l´unica strada da percorrere era evidentemente 

quella che portava tutti, nessuno escluso, incontro a un futuro vuoto di speranza

valeva allora che uno continuasse a partecipare volonterosamente, 

(s. 137) 

koli byli u konce a blízko smrti, oba v podstatě nedělali nic jiného

zení ve via Fondo Banchetto snila Clelia Trotti o znovuzrození italského socialismu díky 

která se měla vlít do unavených, zkornatělých žil Strany

advokát Lattes snil o ‘zářné kariéře,’ která jistě čekala na syna v Americe 

jediná možná cesta zjevně byla ta, která všechny, 

beznadějné budoucnosti, mělo tedy větší smysl se dobrovoln

osamocenému fantazírování  [...].“    

Una notte del '43 (Dlouhá noc ve 43.) 

jakou osudovou událost se v povídce Dlouhá noc ve 43. jedná, ví každý, kdo je znalý 

ferrarských reálií. Bassaniho povídka zachycuje masakr, který se odehrá

a jehož výsledkem bylo jedenáct mrtvých z řad antifašist

posunul na 15. prosince téhož roku z jediného důvodu, a to kvůli efekt

Rivedeva corso Roma tutto vuoto sotto la luna piena, la neve, indurita dal gelo, sparsa come 

una specie di polvere brillante su ogni cosa, talmente limpida e chiara 

al punto dove lei li guardava assomigliavano a tanti fagot

erano corpi umani, l’aveva capito subito.” (s. 183) 

řída v měsíčním světle; sníh ztvrdlý mrazem, roztroušený jak jisk

poprašek po všech předmětech; 

vzduch tak jasný a průzračný [...], a 

oly, které z místa, 

 dívala, vyhlížely 

hadry, a zatím to byla 

la, pochopila to okamžitě.“ 

Jak už je pro Bassaniho styl 

ypické, historický fakt tvoří pouze 

říběhu hlavní 

postavy, jíž je Pino Barilari. Kdo by 

neznal paralyzovaného 

lékárníka, který každý den vysedává 

za oknem svého bytu naproti 
 Obr. 4 Masakr u estenského hradu  

l´unica strada da percorrere era evidentemente 

escluso, incontro a un futuro vuoto di speranza, meglio 

e, [...] alle fantasticherie 

lali nic jiného, než že snili. Ze svého 

ovuzrození italského socialismu díky 

Strany. Z ghetta ve via 

čekala na syna v Americe 

všechny, bez výjimky, vedla 

se dobrovolně poddat 

jedná, ví každý, kdo je znalý 

masakr, který se odehrál ve Ferraře 15. 

ad antifašistů. Bassani událost 

efektu bílého sněhu mísícího 

Rivedeva corso Roma tutto vuoto sotto la luna piena, la neve, indurita dal gelo, sparsa come 

una specie di polvere brillante su ogni cosa, talmente limpida e chiara [...] e i cadaveri, 

lei li guardava assomigliavano a tanti fagotti di stracci, e invece 

tle; sníh ztvrdlý mrazem, roztroušený jak jiskřivý 
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Burzovní kavárně a kukátkem pozoruje okolní svět? Stejně tomu bylo i oné osudové noci, kdy 

hledáčkem pozoroval náměstí a zachytil i pravdu, kterou nechtěl znát a kterou bude odmítat 

po zbytek života. Bassani v této povídce rozehrává otevřený konflikt osobního zájmu, vlastní 

hrdosti a historie. A ačkoli pravděpodobně bude Pino v očích čtenáře zdiskreditován a 

odsouzen, Bassani se opět zdržuje jakéhokoli morálního soudu a Pinův postoj podává bez 

jakéhokoli dalšího komentáře. Ke slovu se zde dostává i tematika „hříchů“ z mládí, kdy se 

Pino aktivně účastnil pochodu na Řím a nechal se donutit k návštěvě nevěstince, která 

pravděpodobně stojí za jeho paralýzou. Fašismus je zde symoblicky pojat jako nevyléčitelná 

nemoc, kterou se společnost nakazila, a ačkoli je zdánlivě vyléčena, je stále latentně přítomna 

a může kdykoli znovu propuknout. Motiv nemoci se objevuje také v Pamětní desce, kde je 

však jako nakažený viděn Geo. Vzniká tak naprosto zvrácená situace, kdy oběť se stává 

viníkem a morálně „zdravý“ Geo je považován za zdroj nákazy:  

„Adesso non c’era quasi più nessuno che non gli si tenesse alla larga, che non lo sfuggisse 

come un appestato.” (s. 102) 

„Teď už se mu málem všichni vyhýbali, ba dokonce před ním prchali jako před 

malomocným.“ (s. 133) 

 

4.2. Gli occhiali d'oro  (Zlaté brejličky) 

Zlaté brejličky jsou první Bassaniho novelou, do té doby se věnoval jen povídkové tvorbě 

a poezii. Struktura díla odkazuje čtenáře na řeckou tragédii končící katastrofou, po které 

následuje katarze. Toto dílo je v Bassaniho oeuvre významné rovněž změnou vypravěčské 

situace. Poprvé je děj předkládán vypravěčem v první osobě, který je ve velké části knihy i 

jeho fokalizátorem. V této novele se výrazně projevuje Bassaniho averze vůči pokrytecké 

buržoazní morálce. Hlas vypravěče, který se již po prvních kapitolách románu vyděluje 

z chóru pomlouvačů a distancuje se od jejich pokrytectví, místy rezonuje neskrývanou ironií.  

Hlavním hrdinou příběhu je Athos Fadigati, úspěšný lékař středního věku, který se před 

lety přistěhoval do Ferrary z města na Laguně. Ferrarská buržoazie si tohoto doktora, 

zabývajícího se ušními-nosními-krčními chorobami, velmi oblíbila. Všichni vyzdvihují jeho 

takt, kulturní rozhled i moderně zařízenou ordinaci natolik, že jsou ochotni přehlížet doktorův 

jediný nedostatek. Skutečnost, že ještě ve svém věku a zaopatřeném stavu nemá rodinu a že se 

až nápadně často vyskytuje v blízkosti mladých vojáků, se stane ferrarským veřejným 

tajemstvím, zamlčovaným, všemi však tolerovaným.  
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Fadigati se při svých pravidelných cestách do Bologni seznámí se skupinou ferrarských 

studentů, mezi nimiž se nachází i vypravěč příběhu, židovský student literatury. Fadigati 

naváže intimní vztah s jedním z nich, se sebevědomým mladíkem Deliliersem, který pro 

prominentního lékaře znamená společenskou zkázu. Společně tráví léto v Riccione, kam se na 

prázdniny stahuje i většina ferrarské společnosti. Když Fadigati svoji ohavnou zvrácenost 

s obavami skrýval a zatajoval, byli ji ochotni tolerovat, avšak veřejná aféra, takováto 

hanebnost, už stojí opravdu za hranicí dobrého vkusu a Fadigati se stává terčem pomluv. 

Zejména po skandálu, který se odehrál na chodbě hotelu, kdy doktor dostal od Delilierse 

pohlavek.  

S návratem do Ferrary Fadigati postupně ztrácí všechny pacienty a je vyvržen na okraj 

společnosti. Obdobně ostrakizován je po vyhlášení rasových zákonů i vypravěč, který se stává 

jediným, kdo s Fadigatim soucítí, a hledá v něm spřízněnou duši. Paralelně se tak rozvíjejí 

dva případy marginalizace, kdy ani jeden z hrdinů nenese vlastní vinu nad svým osudem. 

Bassani zde naráží na konflikt přírody a společnosti. Ačkoli jsou oba důvody stigmatizace 

těchto hrdinů dané – sexuální orientace, příslušnost k určité rase/národu –, vypravěč odmítá 

jejich podobnost a vidí mezi nimi rozdíl:    

„‚La guardi [la cagna],‘ diceva intanto Fadigati, indicandomela. ‚Forse bisognerebbe essere 

così, sapere accettare la propria natura. Ma d’altra parte come si fa? È possibile pagare un 

prezzo simile? Nell’uomo c’è molto della bestia, eppure può, l’uomo, arrendersi? Ammettere 

di essere una bestia, e soltanto una bestia?‘  

Scoppiai in una grande risata.  

‚Oh, no,‘ dissi. ‚Sarebbe come dire: può un italiano, un cittadino italiano, ammettere di 

essere un ebreo, e soltanto un ebreo?‘  

Mi guardò umiliato.  

‚Comprendo cosa vuol dire,‘ disse poi. [...] 

‚Che cosa dovrei fare?‘ lo interuppi con impeto. ‚Accettare di essere quello che sono? O 

meglio adattarmi ad essere quello che gli altri vogliono che io sia?‘“ (s. 263n)  

„‚Jen se na ni [fenu] podívejte,‘ říkal Fadigati. ‚Třeba by člověk měl být jako ona, měl by 

umět přijmout svou přirozenost. Jenže jak to provést? Je vůbec možné zaplatit tak vysokou 

cenu? V člověku je hodně ze zvířete, copak se ale může vzdát? Přiznat si, že je jenom zvíře a 

nic než zvíře?‘  

Dal jsem se do smíchu.  

‚To snad ne,‘ řekl jsem. ‚Bylo by to totéž jako ptát se, jestli Ital, italský občan, si může 

přiznat, že je jenom žid a nic než žid.‘  

 Pokorně se na mě zadíval. ‚Chápu, co chcete říci,‘ řekla nakonec. [...] 
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‚Co bych měl udělat?‘ prudce jsem mu skočil do řeči. ‚Mám být, čím jsem? Nebo, lépe 

řečeno, pokusit se být tím, čím ostatní chtějí, abych byl?‘“43 

Fadigati rozpor společnosti a přírody vidí jako neřešitelný a volí sebevraždu, vypravěč se 

naopak uzavírá do svého vyhnanství a nalézá v něm nový modus vivendi.  

„Il senso di solitudine che mi aveva sempre accompagnato in quei due ultimi mesi diventava 

se mai proprio adesso, ancora più atroce: totale e definitivo. Dal mio esilio non saprei mai 

tornato, io. Mai più.“ (s. 276)  

„Pocit osamocení, který mě provázel poslední dva měsíce, se stal naopak ještě palčivějším: 

totálním a definitivním. Ze svého vyhnanství jsem se už neměl vrátit. Nikdy. (s. 89n)  

 

4.3. Il giardino dei Finzi-Contini (Zahrada Finzi-Continiů) 

Tato kniha patří bezpochyby k Bassaniho nejznámějším dílům. Měla úspěch u čtenářů i 

kritiky a Bassani za ni získal prestižní cenu Viareggio. V roce 1970 se osudy rodiny 

Finzi-Continiů staly předlohou stejnojmenného filmu Vittoria de Sicy, který za film získal 

Oscara.44 Bassani sám se od filmu nicméně distancuje, neboť de Sica nerespektoval knižní 

předlohu.45  

Kniha je opatřena prologem, který vysvětluje vypravěčovu motivaci k vylíčení osudů 

rodiny Finzi-Continiů. Vypravěč chtěl hlavně zachytit vzpomínku, navždy zaznamenat 

existenci této rodiny.46 Výchozím bodem vyprávění se tak stává paralela mezi etruskými 

hrobkami a hrobkou Finzi-Continiů. Jejich hrobka – symbol věčnosti a uchování vzpomínky 

příštím generacím – svoji funkci postrádá, neboť v hrobě odpočívá pouze Alberto, prvorozený 

syn. Ostatní Finzi-Continiové zmizeli neznámo kde.  

Bassani zde tradičně volí způsob vyprávění in ultimas res, v prologu zmiňuje osudný rok 

1943, kdy byli Finzi-Continiové deportováni do Německa. Nicméně ve vlastním příběhu se 

pak vrací v minulosti a ab ovo vypráví o zrodu hrobky a předcích Finzi-Continiů v 19. století. 

                                                 
43 BASSANI, Giorgio: Zlaté brejličky. Praha: Mladá fronta 1994, s. 90n. Překlady citací ze Zlatých brejliček a 
uvedené číslo stránky v závorce odkazují k tomuto vydání.  
44 Zfilmovány byly rovněž Gli occhiali d’oro (Giuliano Montaldi, 1987) a La lunga notte del '43 (Florestano 
Vancini, 1960).   
45 Rozhořčený Bassani napsal esej Il giardino tradito (Podvedená zahrada), kde srovnává film se svojí knihou. 
In. BASSANI, Giorgio. Di là dal cuore. Milano: Mondadori 2003, s. 311 - 321.  
46 Srov. „Da molti anni desideravo scrivere dei Finzi-Contini – di Micòl e di Alberto, del professor Ermanno e 
della signora Olga – e di quanti altri abitavano o come me frequentavano la casa di corso Ercole I d'Este, a 
Ferrara, poco prima che scoppiasse l'ultima guerra. Ma l'impulso, la spinta a farlo veramente, li ebbi soltanto un 
anno fa, una domenica d'aprile del 1957.” (s. 281) 
„Už léta jsem si přál napsat o Finzi-Continiových, o Micòl a o Albertovi, o profesoru Ermannovi a o paní Olze – 
a o všech, kteří jako já chodívali do domu na corso Ercole I d’Este ve Ferraře, nebo tam bydleli nedlouho před 
poslední válkou. Ale popud, impuls, abych to skutečně udělal, jsem dostal teprve před rokem, jednu dubnovou 
neděli roku 1957.” (s. 9)  
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Poté již pokračuje vzpomínkami na dětství a vylíčením prvního bližšího setkání s Micòl na 

konci školního roku v létě 1929, kdy propadl z matematiky. O pár stránek dále se setkáváme 

s již dospělými hrdiny, kteří musí čelit realitě rasových zákonů. Rodina Finzi-Continiů otevírá 

brány svého magna domus a jejich zahrada s tenisovým kurtem se stává paralelou ke 

skutečnému světu, kde židé nejsou vítáni. Profesor Ermanno poskytuje mladému studentovi 

literatury také svoji knihovnu poté, co je hrdina následkem rasových omezení z té veřejné 

vypovězen.    

Pro vypravěče se zahrada Finzi-Continiů stává ztraceným rájem, do kterého utíká před 

svou samotou a společenskou vyděděností. Hrdina je sužován nešťastnou láskou k Micòl, 

tajemnou a nepolapitelnou, téměř gójskou dívkou. Nenaplněná láska vypravěče k Micòl a jeho 

dantovská pouť do vlastního vědomí47 jsou centrálním tématem knihy.   

 

4.4. Dietro la porta (Za dveřmi) 

Za dveřmi je Bassaniho třetí a poslední román psaný v ich-formě a bez pochyby se jedná 

o jeho nejintimnější dílo. Setkáváme se znovu s vypravěčem-protagonistou z předchozích 

dvou děl, tentokrát na hranici dětství a dospělosti, v období objevení vlastní sexuality a ztráty 

nevinnosti. Vracíme se do roku 1929, kdy hrdina na konci ročníku propadl z matematiky, jak 

se vypráví v Zahradě, a nyní nastupuje na gymnázium. Ačkoli se jedná o dobu ještě 

vzdálenou vyhlášení rasových zákonů a diskriminaci židů, je i zde centrálním tématem pocit 

vlastní jinakosti a méněcennosti, se kterým se protagonista bude potýkat celý život.  

Hlavní hrdina se ocitá v prvním ročníku gymnázia bez svého dosavadního kamaráda a 

spolužáka Ottela Fortiho, se kterým do té doby sdílel lavici a který odešel studovat do 

Padovy. Postupně se skamarádí s bolognským chlapcem, který se právě přistěhoval do 

Ferrary, Lucianem Pulgou. Ten než o upřímné přátelství stojí o výhody, jež tato vzájemnost 

přináší. Pulga pochází z nízké sociální vrstvy a symbolizuje, jak už je pro Bassaniho typické, 

sexualitu a odvrácenou stránku lidského charakteru. Dalším hrdinovým antagonistou je 

premiant třídy Carlo Cattolica, který pochází z bohaté rodiny a je protagonistovým 

nedostižným vzorem.  

„’Perché non eravamo amici?’mi chiedevo torturato. Perché non potevamo diventare amici?” 

(s. 531) 

„’Proč jsme nebyli kamarádi?’mučil jsem se otázkou. Proč jsme se nemohli stát kamarády? “ 

                                                 
47 Srov. ODDO DE STEFANIS, Giusi. Bassani entro il cerchio delle sue mura. Ravenna: Longo Editore 1981, s. 
159. 
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Vrcholem románu, který dává knize i její titul, je scéna, kdy se hlavní hrdina, na radu 

Cattoliky, ukryje „za dveřmi“, aby mohl vyslechnout pomluvy, které o něm Pulga šíří. Svým 

spolužákům prozrazuje jeho domnělou homosexualitu a vulgárně popisuje hrdinovu matku. 

Pulga tak tomuto ještě nevinnému a dětskému hrdinovi „rozbíjí“ obraz matky, který je prost 

jiné stránky než mateřské. Poprvé je konfrontován s obrazem matky jako ženy a sexuálního 

objektu. Hrdina je paralyzován a místo toho, aby jednal a postavil se pravdě čelem, raději 

utíká.   

 

4.5. L'airone (Volavka)  

Volavka je Bassaniho posledním románem a symbolicky končí smrtí hlavní postavy, 

Ferrařana Edgarda Limentaniho. Po intimní zpovědi vypravěče v Za dveřmi, kde se 

koncentruje tíha žití a úzkost graduje, se zde smrt jeví jako jediné možné východisko.  

Bassani zde opouští hradby svého města a vydává se s Limentanim směrem na Codigoro, 

do delty Pádu. Časově se román také odlišuje od předchozích děl, příběh se odehrává až po 

válce. Centrálním tématem zde není konflikt jedince s Historií nebo společností, ale výhradně 

vnitřní svět hlavního hrdiny a rozpor postavy se sebou samým. Román tak pokračuje v 

existencionalistických stopách a táže se po smyslu lidského bytí. Děj příběhu je jednoduchý, 

zachycuje jeden den hlavního hrdiny, který se vydává na lov. Už hrdinovo ranní počínání, kdy 

se vše zdá nadlidským a neproveditelným úkolem, předjímá jeho směřování.  

Smrt není ve Ferrarském románu téměř nikdy explicitně popisována, avšak latentně je 

přítomna téměř na každém řádku a vrhá stín na celý cyklus. Zde se poprvé mluví o smrti 

přímo, Limentaniho kroky směřující ke smrti a následná příprava sebevraždy jsou důkladně 

popisovány. Smrt je zde vnímána pozitivně, je chápána jako vrcholný okamžik a její adoraci 

věnuje Limentani nejednu myšlenku.  

„Soltanto loro, i morti, contavano per qualche cosa, esistevano veramente. [...] non 

cambiavano più, mai più. Puliti, duri, bellissimi, erano ormai diventati come le pietre 

preziose e i metalli nobili. Immutabili, e quindi eterni.” (s. 736)  

„Jen oni, mrtví, něco znamenali, existovali doopravdy. [...] už se neměnili, už nikdy. Čistí, 

tvrdí, nádherní, konečně se stali drahými kameny a ušlechtilými kovy. Neměnní, tedy věční.“  

Limentaniho osud se nabízí ke srovnání s dalším Bassaniho hrdinou, který neunesl tíhu 

vlastního žití, doktorem Fadigatim. Z racionálního pohledu Limentani k sebevraždě nemá 

žádný objektivní důvod. Na rozdíl od Fadigatiho, u kterého se jeví sebevražda jako logické 
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řešení jeho bezvýchodné situace, se Limentani ukazuje jako slaboch. Pro hrdinu samotného se 

v daný okamžik smrt jeví jako vítězství, osvobození od tíhy vlastní existence.   

Volavka je Bassaniho poslední román vůbec. Symbolicky zastupuje autorovu ‚tvůrčí‘ 

smrt, dosažení dokonalosti, věčnosti. A zároveň i určité osvobození autora, jehož vzpomínka 

byla zaznamenána a který se vypořádal s minulostí.   

 

 

4.6. L'odore del fieno (Vůně sena) 

Vůně sena je fragmentární dílo složené z textů různého charakteru. Tematicky i 

stylisticky stojí mimo cyklus a jedná se spíše o jakýsi doslov než nedílnou část Románu. 

Symbolicky tak Román končí sebevraždou Limentaniho ve Volavce.     

Soubor se otevírá „Dvěma pohádkami“ (Due fiabe), které mají pro Bassaniho neobvykle 

optimistický tón. V první příběhu se čtenář opět nachází ve ferrarské židovské komunitě a čelí 

realitě holokaustu. Na závěr je však vyzdvižena naděje do budoucna a vitalita, která je vtělena 

do židovského chlapce Yuriho, jenž unikl smrti v koncentračním táboře. V druhém příběhu se 

ocitáme v nechvalně proslulém hotelu Tripoli, kde bydlel Luciano Pulga v Za dveřmi, a jeho 

poselství se dá shrnout slovy hlavního hrdiny: „Život je sen.“  

V textu Altre notizie su Bruno Lattes (Další poznatky o Brunu Lattesovi) se vrací 

čtenářům známá postava žida Bruna Lattese. Povídka začíná – stejně jako Poslední roky 

Clelie Trotti – návštěvou pohřbu. Bruno se vrací do minulosti, postupně vzpomíná na pohřeb 

svého dědečka, léta marginalizace a nešťastnou lásku k Adrianě Trentini.   

Ostatní texty – vyjma posledního – jsou autobiografické črty, ve kterých autor vzpomíná 

na Ravennu, Řím či Neapol i se znovu vrací do Ferrary a připomíná některé její obyvatele či 

některé vlastní postavy.  

Poslední dílek Ferrarského románu, Laggiù, in fondo al corridoio (Tam na konci 

chodby), má charakter metatextu, sebereflexe, ve které Bassani osvětluje různé momenty 

svého psaní a genezi některých děl.  
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5. BASSANI A LITERATURA  

Bassani představuje pojetí literatury jako umění vzpomínky a její evokace, svým dílem 

neúnavně bojuje s úzkostí a strachem ze zapomenutí a vymazání vzpomínek.48 Bassaniho 

posedlost pamětí a minulostí je konstantou jeho díla a vychází z něho i jeho pojetí románu, 

které se má podle něj opírat o vlastní vzpomínky.49 Pro Bassaniho je životní nutností 

zaznamenat vzpomínku na minulost, složit dohromady skládanku, kterou rozbil čas: 

 „Il passato non è morto, [...] non muore mai. Si allontana, bensì: ad ogni istante. Recuperare 

il passato dunque è possibile. [...] [La vita è] eterna, allora? Eterna. E nondimeno sempre più 

lontana, sempre più sfuggente, sempre più restia a lasciarsi di nuovo possedere.” (s. 826) 

„Minulost není mrtvá, [...] nikdy neumře. Vzdaluje se, ovšem: každým okamžikem. [...] 

Dohonit minulost je tudíž možné. [Život je] tedy věčný? Věčný. A přesto se stále více 

vzdaluje, utíká, vzdoruje a nechce se nechat znovu ovládnout.“  

Paměť je pro Bassaniho nevyléčitelnou ránou, která se nikdy nezacelí, stejně jako se 

autor nikdy nesmíří s rasovými zákony a s Osvětimí. Krvácející rána je dalším motivem, který 

citlivě propojuje jednotlivé příběhy a potvrzuje Bassaniho pesimistické chápání světa.50 Za 

dveřmi začíná Bassani slovy, která by mohla stát jako motto celého jeho oeuvre: 

„Sono stato molte volte infelice, nella mia vita, da bambino, da ragazzo, da giovane, da 

uomo fatto; molte volte, se ci ripenso, ho toccato quello che si dice il fondo della 

disperazione. E tuttavia ricordo pochi periodi più neri, per me, dei mesi di scuola fra l'ottobre 

del 1929 e il giugno del '30 quando facevo la prima liceo. Gli anni trascorsi da allora non 

sono in fondo serviti a niente: non sono riusciti a medicare un dolore che è rimasto là come 

una ferita segreta, sanguinante in segreto. Guarirne? Liberarmene? Non so se sarà mai 

possibile.” (s. 511) 

„Byl jsem mnohokrát nešťastný během svého života, jako dítě, jako kluk, mladík i jako 

dospělý; mnohokrát, když na to pomyslím, jsem se dotkl toho, čemu se říká pokraj 

zoufalství. Přesto těžko najdu v paměti černější období, než bylo několik školních měsíců 

mezi říjnem 1929 a červnem 1930, když jsem chodil do prvního ročníku gymnázia. Léta, 

                                                 
48 Srov. GAETA, Maria Ida: Introduzione. In. Giorgio Bassani: Uno scrittore da ritrovare, a cura di Maria Ida 
Gaeta. Testi del convegno omonimo. Roma: Fahrenheit 451 2004, s. 13. 
49 Srov. „Di che cosa devono parlare i poeti se non di ciò che ricordano? I romanzi che sono fabbricati come 
oggetto di consumo, che non esprimono la realtà intima e profonda di chi li scrive, non sono romanzi, sono 
fabbricazioni artigianali, che possono interessare chi studia la letteratura dal punto di vista esterno, ma non 
interessano chi si occupa della letteratura come di un fatto essenziale, fondamentale.” 
„O čem mají psát spisovatelé, ne-li o svých vzpomínkách? Romány, které vznikají jako spotřební zboží, takové, 
které nevyjadřuje intimní a hlubokou skutečnost toho, kdo je píše, nejsou vůbec romány, nýbrž řemeslné 
výrobky, jež mohou zajímat někoho, kdo se zabývá literaturou z vnějšku, ale nikoli toho, koho zajímá literatura 
jako zásadní, podstatná skutečnost.“   
Bassani: Non chiamatemi crepuscolare. Corriere della Sera,  [online] [cit. 1998-05-30] dostupný z 
<http://archiviostorico.corriere.it/1998/maggio/30/Bassani_non_chiamatemi_crepuscolare_co_0_98053010499.s
html> 
50 Srov. PELÁN, Jiří et al. Slovník italských spisovatelů. Praha: Nakladatelství Libri 2004, s. 158. 
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která od té doby uběhla, nebyla v podstatě k ničemu: nestačila, aby se vyléčila bolest, která 

tam zůstala jako skrytá rána, krvácející v tajnosti. Vyléčit ji? Zbavit se jí? Nevím, jestli to 

bude někdy možné.“  

Tato drobná příhoda je pro vypravěče natolik zásadní, že se ji snaží pochopit ještě po 

třiceti letech. Neztrácí naději, že psaním nalezne řešení pro situace, které dávno zapadly 

v čase.  

Bassani je věčně nespokojený autor, většinu textů pečlivě tříbí a vznikají v dalších a 

dalších verzích.51 Toto přepisování je Bassaniho přirozenou součástí, jako by neustále hledal 

v textu odpověď na nějakou otázku, klade si ji znovu a znovu a nachází nové odpovědi. 

V autobiografickém metatextu Tam na konci chodby píše: 

„Faccio, cancello, rifaccio, cancello ancora. All’infinito.“ (s. 823)  

„Píšu, mažu, přepisuju, znovu mažu. Donekonečna.“  

Autor začíná své příběhy zeširoka, panoramatickým záběrem a širším popisem. Častým 

výchozím bodem jsou hradby, od nichž téměř vždy zahajuje svůj popis a postupně se 

přibližuje na určité místo. „Vypůjčuje“ si techniku filmového záběru a aplikuje ji na stránkách 

literárního textu.  Postupně zaostřuje na nějaký objekt, postavu, která se pak stává předmětem 

jeho vyprávění. Vnější kruh se stále zužuje, až se ocitáme v pokoji Micòl či Lídy Mantovani 

nebo ve věži spolu s Geem Joszem. Bassani umí bezchybně přenést jakoukoli scénu na papír; 

jako malíř vykresluje jednotlivé tóny a čtenář před sebou vidí dlažbu ferrarských uliček, po 

kterých si vykračují Ferrařané, či červeň věže estenského hradu, která se tyčí do nebe jako 

Dolomity. Bassaniho evokace reálné scény je natolik přesná, že čtenář téměř slyší výstřely 

nebo vzdálený zpěv, cítí vůni sena na piazza Certosa nebo závan hnoje ve via Salinguerra a 

prociťuje s Limentanim z Volavky52 jeho úzkost a společně pozorují melancholickou krajinu. 

Básnický hlas Bassaniho prostupuje do textu romanopisce a sám autor rozdělení literatury na 

poezii a prózu odmítá, sebe samotného vnímá jako un poeta. Bassani-básník se projevuje také 

v jisté rytmičnosti textů; Bassaniho literatura svým rytmem připomíná procházku: věty se za 

sebou řetězí jako jednotlivé kroky.53   

 Další „technika“, kterou Bassani využívá, je imaginace či časté řečnické otázky 

vypravěče. Vypravěč si často představuje, co by se mohlo stát, promýšlí různé hypotézy nebo 

                                                 
51 Srov. FRANDINI, Paola. Giorgio Bassani e il fantasma di Ferrara. Op. cit., s. 12. 
52 Sugestivnosti krajiny a atmosféry celého příběhu Volavky autor dosáhl mimo jiné díky tomu, že čas vyprávěný 
a vyprávěcí se mnohých místech knihy překrývají.   
53 FRANDINI, Paola. Giorgio Bassani e il fantasma di Ferrara. Op. cit., s. 35 
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vyjadřuje různé komentáře či úvahy, které jsou odděleny závorkami a jejichž expresivitu 

zvyšují vykřičníky.  

Na jednu stranu Bassani neříká nic přímo, jeho slova v sobě skrývají hlubší smysl a často 

nesou řadu různých významů, na druhou stranu se snaží o pregnantní zachycení dané doby, 

chce ukázat konkrétní historický okamžik, např. na stránkách Zahrady se čtenář setkává 

s řadou konkrétních předmětů dobových značek či ví, že nábytek je od truhláře z via Coperta 

a lahůdky od slavné paní de Fano z via Mazzini. To dílům ubírá na univerzálnosti; Bassani 

zachycuje svědectví jedné generace v konkrétním kontextu. Autor se vůbec staví negativně 

vůči snaze generalizovat, rozdávat etikety či kategorizovat.54  

Bassani neklade důraz na dějovou linii, stěžejní není dějová zápletka, ale celkové 

působení díla, vykreslení určité nálady a prostředí. Příběhy, které si autor volí, jsou prosté.  

Vypráví o milostných vztazích, o lásce často jednostranné a neopětované, o citových krizích 

či jiných selháních jednotlivců; Basani zkrátka píše o tragice každodennosti. Avšak tato 

každodennost se odehrává v době nanejvýš pohnuté, v čase, kdy nic nefunguje jako dříve. Vše 

se odehrává na pozadí historie s velkým H a běh dějin má nevratný dopad na život 

jednotlivců. Bassaniho hrdinové – nevýrazné postavy z různých sociálních skupin 

mikrokosmu zvaný Ferrara – čelí Historii svým tichým vzdorem a jsou bezmocní vůči 

koloběhu dějin, který je semílá; nicméně v centru pozornosti stojí vždy individuální osud 

hrdiny.  

Většina Bassaniho příběhů není vyprávěna chronologicky a na hlavní dějovou linii se 

často nabalují další příběhy a osudy dalších postav. Časové roviny se různě překrývají, 

Bassani často předjímá to, co se stane v budoucnosti, naznačuje. Autorův vyprávěcí postup 

zrcadlí princip paměti, která také není lineární a funguje na základě různých asociací. Častým 

výchozím bodem pro rozvinutí děje je nějaký obraz (jako pohlednice v Procházce před večeří 

nebo pohled na etruské hrobky v Zahradě Finzi-Continiů), událost (pohřeb v Posledních 

letech Clelie Troti) či řečnická otázka (Dlouhá noc ve 43.)55, které pak tvoří jakýsi rámec 

vyprávění. Bassani většinou používá princip posteriority,56 často tedy začíná smrtí hlavní 

postavy či přítomností protagonisty na pohřbu. Čtenář sleduje osudy se znalostí, kam hlavní 

hrdina směřuje či žene-li se do nějaké tragédie, ať už osobní, či historické. Postavy žijí 

                                                 
54 Srov. VARANINI, Giorgio: Giorgio Bassani. Op. cit., s. 13. 
55 Srov. „Chi non ricorda, a Ferrara, la notte del 15 dicembre 1943? Chi potrà mai dimenticarele lentissime ore di 
quella notte?” (s. 161)  
„Kdo se ve Ferraře nepamatuje na noc 15. prosince 1943? Kdo může zapomenout, pokud bude živ, na nekonečné 
hodiny oné noci?” (s. 97) 
56 Italští kritici v souvislosti s Bassaniho vypravěčskou metodou hovoří opakovaně o „lo specchio del dopo”.  
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v nevědomosti, co bude následovat v příštích letech, jejich osud zůstává nevyřčen či 

vyprávění končí před válkou. Avšak čtenářovo vědomí o nadcházejících rasových zákonech, 

koncentračních táborech a milionech mrtvých vrhá na příběhy tmavý stín, jejich tón se tak 

stává tragičtějším a působivost osudů hrdinů se znásobuje.  

 

5.1. Bassani versus vypravěč a postavy  

Ve Ferrarském románu najdeme řadu postav, motivů i událostí, které jsou inspirovány 

Bassaniho životem, to ostatně i předpokládá Bassaniho pojetí literatury jako vzpomínky. 

Bassaniho vzpomínky na mládí, válku a Ferraru se neustále vracejí a pronikají na stránky 

Románu. Bassani sám to potvrzuje slovy, že „témata nebo literární hrdiny si nevymýšlí, nýbrž 

to oni přicházejí za ním a žádají, aby byli spatřeni a vyslyšeni.“57 Postavy se tak stejně jako 

motivy vracejí, přelévají z jednoho textu do druhého, např. Bruno Lattes je hlavní postavou 

v Posledních letech Clelie Trotti a v jedné z povídek Vůně sena, jako vedlejší postava se vrací 

na stránkách Zahrady. Jeho jméno je zmíněno i v Brejličkách.   

Prototypem hrdiny Románu je ferrarský člověk zasazený do konkrétní doby a 

historického kontextu. Postavy mají často narušený vztah s realitou, žijí ve světě iluzí, ať už 

se zastavily v minulosti (Lída Mantovani), nebo hledají útěchu ve vysněné budoucnosti, která 

se však nikdy nestane realitou (Lídina sestra Ausilia). V určitém ohledu můžeme chápat 

hrdiny jako naivní. Příkladem za všechny je palčivá židovská otázka a rasové zákony; 

Bassaniho postavy nevěří tomu, co by se mohlo stát, a obelhávají samy sebe.58 

Postavy lze obecně označit jako velmi pasivní. Hrdinové jsou si vědomi, co je třeba 

udělat, ale nejednají, často jim chybí odvaha učinit krok správným směrem. Emblematická je 

scéna v Za dveřmi, kdy hlavní hrdina, místo aby čelil urážkám, kterých se mu dostalo, uteče. 

Tato postava – stejně jako řada jiných Bassaniho hrdinů – si vytváří vlastní překážky, kterými 

se snaží zakrýt svůj strach a nejistotu. Pasivitou se vyznačují i všichni tři hrdinové Lídy 

                                                 
57 „Bassani disse spesso che non inventò i temi o i personaggi del suo romanzo: furono loro a venire da lui, 
chiedendogli di essere visti e ascoltati.” ANSALDO, Marco.  La vera storia dei Finzi-Contini. La Repubblica 
[online] [cit. 2008-06-13] dostupné z <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/06/13/r2-
la-vera-storia-dei-finzi-contini.html> 
58 Srov. „Era sicuro – continuò – che da noi l’antisemitismo non avrebbe mai potuto assumere forme gravi, 
politiche, e quindi attecchiare. Per convincersi come una netta separazione dell’’elemento’ ebraico da quello 
‘cosiddetto ariano’ fosse nel nostro Paese in pratica irrealizzabile, sarebbe bastato semplicemente pensare a 
Ferrara, una città ‘sotto il profilo sociale’ poteva dirsi piuttosto tipica. Gli ‘israeliti’, a Ferrara, appartenevano 
tutti, o quasi tutti, alla borghesia cittadina, di cui anzi costituivano in un certo senso il nerbo, la spina dorsale.“  
(s. 257) 
„U nás, pokračoval, nebude antisemitismus nikdy moci nabýt závažných „politických“ poloh, a tudíž ani zapustit 
kořeny. Oddělit zcela jasně židovský ‚živel‘ od živlu takzvaně árijského je v naší zemi něco naprosto 
neuskutečnitelného, stačí přece podívat se na Ferraru, město, které je nyní ‚sociálním profilem‘ Itálie. Skoro 
všichni ‚izraelité‘ ve Ferraře patří k městské elitě a v jistém ohledu vlastně tvoří její páteř.“ (s. 82)   
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Mantovani: určitou aktivitu vyvíjí jedině Oreste svým sňatkem s Lídou, avšak i ten se 

odhodlává až po smrti Lídiny matky po několika letech. David fantazíruje o kariéře 

v Americe, ale místo toho, aby čelil realitě, se oddává naprosté nehybnosti a pasivitě.59 

Trauma ze své pasivity si nese i vypravěč Zahrady poté, co nevyužil šanci políbit Micòl:   

„Infinite volte nel corso dell’inverno, della primavera, e dell’estate che seguirono, tornai 

indietro a ciò che tra Micòl e me era accaduto (o meglio, non accaduto) dentro la carozza 

prediletta dal vecchio Perotti. Se quel pomeriggio di pioggia nel quale era terminata d'un 

tratto la luminosa estate di San Martino del '38 io fossi riuscito perlomeno a dichiararmi – 

pensavo con amarezza – forse le cose, tra noi, sarebbero andate diversamente da come erano 

andate. Parlarle, baciarla: era allora, quando tutto ancora poteva succedere – non cessavo di 

ripetermi –, che avrei dovuto farlo! E dimenticavo di chiedermi 1'essenziale: se in quel 

momento supremo – un momento che, forse aveva deciso della mia e della sua vita – io fossi 

stato davvero in grado di tentare un gesto, una parola qualsiasi.” (s. 371)  

„Během zimy a následujícího jara a léta jsem se nesčetněkrát vrátil k tomu, co se mezi Micòl 

a mnou stalo (nebo lépe nestalo) v Perottiho oblíbeném kočáře. Kdyby se mi bylo to deštivé 

odpoledne, kterým náhle skončilo zářivé léto na sv. Martina roku 1938, podařilo s ní alespoň 

promluvit – říkal jsem si s hořkostí –, snad by se mezi námi všechno vyvíjelo jinak. 

Promluvit s ní, políbit ji: to jsem měl tehdy, když bylo ještě všechno možné, udělat! – 

nepřestával jsem si opakovat. A zapomínal jsem se zeptat sám sebe na to základní: zda bych 

v tom jedinečném, nejvyšším, neodvolatelném okamžiku – okamžiku, který snad rozhodl o 

mém a jejím životě –, byl schopen pokusit se o pohyb, o jakékoli slovo.“ (s. 90) 

Pět ferrarských příběhů je podáno vševědoucím vypravěčem ve třetí osobě, který 

důvěrně zná ferrarské prostředí. Vypravěčský hlas je jedním z ferrarského chóru,  

„[del] solito formicolante termitaio umano, [è] la solita idra dai mille e mille volti della 

coscienza e incoscienza colettiva.” (s. 826) 

 „[z] obvyklého hemžícího se lidského termiště, [je to] obvyklá saň tisíců a tisíců tváří 

kolektivního vědomí a nevědomí.“     

Vypravěčský mnohohlas nehodlá podat ideální obraz svého města a dokáže být ke svým 

spoluobčanům dostatečně kritický, místy vyprávění dosahuje až výsměšného a ironického 

tónu. Je kritizována zejména nesamostatnost a rigidnost kolektivního myšlení; vypravěčský 

                                                 
59 Srov. „I pomeriggi, quei torridi pomeriggi estivi, li passava in genere disteso, quasi sempre dormendo. [...] lei, 
talvolta, sedduta accanto al suo letto  [...] non resisteva alla tentazione di prenderlo per un braccio, di dargli una 
strattonata. ‘Cosa?,’ bofonchiava lui, con le palpebre che non ce la facevano a aprirsi. Quindi, giratosi dal lato 
del muro (la giacca del pigiama, dietro, appariva tutta intrisa di sudore), tornava a sprofondare nel suo sogno.“ (s. 
24)    
„Odpoledne, ta dusná letní odpoledne, trávil obykle vleže a skoro vždycky spal. [...] ona často seděla na kraji 
jeho postele [...] nemohla odolat pokušení a chytit ho za paži, zacloumat s ním. ‘Co je?’ bručel on, se slepenými 
víčky, která nedokázal otevřít. Pročež se převalil na stranu u zdi (objevil se vršek od pyžama, zezadu celý 
upocený) a znovu se  pohroužil do svého snu.” 
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hlas vyjadřuje averzi vůči jakékoli ideologii, která představuje právě tuto neschopnost jít proti 

většinovému názoru. Autor se zde ještě snaží udržet si odstup od vyprávěného, což se mu 

však daří čím dál tím méně.    

„Chi ero, io, in fondo? [...] Non certo per aridità, ma anzi, forse per difendermi da un eccesso 

di partecipazione emotiva, io nelle Cinque storie ferraresi in pratica non figuravo. 

Raccontando di altri con cuore perfino troppo fraterno, solidale, avevo sempre avuto cura di 

tenermi celato dietro gli schermi tra patetici e ironici della sintassi e della retorica; fino al 

momento della svolta.“ (s. 829) 

„Kým jsem v podstatě byl já? [...] Jistě ne kvůli pedantství, ba naopak, možná abych se 

ubránil přemrštěné citové účasti, já jsem v Pěti ferrarských příbězích vlastně nevystupoval. 

Tím, že jsem vypravoval o druhých se srdcem možná až příliš bratrským, solidárním, dával 

jsem si vždy pozor, abych zůstal ukrytý za patetickým a ironickým štítem syntaxe a rétoriky; 

až do okamžiku zlomu.“    

V určitém bodě Brejliček se vypravěč oddělí od chóru a začne se vůči většinovému 

názoru vymezovat.  

„Se volevo che  [Ferrara] tornasse a dirmi qualcosa, bisognava che mi riuscisse di includervi 

anche colui  che dopo essersene separato aveva insistito per molti anni a drizzare dentro le 

rosse mura della patria il teatro della propria letteratura, cioè me stesso. [...] oramai sulla 

scena del mio teatrino provinciale era a me stesso che dovevo trovare una collocazione 

all’altezza, non secondaria. Riflettori dunque  anche su di me, d’ora in poi, scrivente o non 

scrivente: su tutto me.“ (s. 828) 

„Pokud jsem chtěl, aby se [Ferrara] vrátila a znovu ke mně promluvila, bylo zapotřebí 

dokázat, aby zahrnula také toho, kdo se od ní odloučil a trávil pak dlouhá léta uvnitř 

červených hradeb vlasti směrováním divadla vlastní literatury, tedy mne samotného. [...] od 

té chvíle bylo už jen na mně, abych na scéně svého provinčního divadélka dokázal nalézt 

svoji polohu, nikoliv podružnou. Aby reflektory od té chvíle osvětlovaly také mě, ať jsem 

psal nebo ne, mě celého.”  

Narativní zápletka není ani v prvních Bassaniho dílech stěžejní, avšak psychologizace 

děje se posunem vypravěče do ich-formy ještě prohlubuje. Vypravěči je dán větší prostor 

k vyjádření pocitů, vzpomínek a názorů a stává se také fokalizátorem děje. S tímto obratem 

volí Bassani i jiné spektrum postav, vybírá si postavy, které jsou mu prostředím i generačně 

blíže. Ich-vypravěč bude figurovat také v Zahradě a především se podrobí velmi intimní 

zpovědi v novele Za dveřmi.60 Z tohoto pohledu lze považovat tato tři díla za trilogii, ve které 

vystupuje stejný vypravěč-protagonista.  

                                                 
60 Srov. „E l'io, lo studente ebreo ferrarese che a un certo punto degli Occhiali d'oro si distacca dal coro, sarà 
protagonista e narratore del Giardino, e in modo anche più bruciante in Dietro la porta.“ FINK, Guido. Il Giocco 
dei doppi. Ferrara. Voci di una città.” 2003,  n. 12 [online] dostupný z 
<http://rivista.fondazionecarife.it/it/indice-autori/item/260-il-gioco-dei-doppi> 
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Na první pohled se může zdát, že vypravěčem „trilogie“ je postava Bruna Lattese  

z ostatních Bassaniho děl. Tato myšlenka je však vyvrácena po prvních stránkách Zahrady, ve 

scéně před brankou domu Finzi-Continiů, kdy ich-vypravěč spatří skupinku tenistů, mezi 

nimiž se nachází Bruno. Vypravěč Brejliček se zase na určitém místě ptá:  

„E chi è più ‚nostro‘ del vecchio dottor Corcos, [...]? E mio padre? E l’avvocato Lattes, il 

papà di Bruno?“ (s. 257)  

„A kdo je víc ‚náš člověk‘ než starý doktor Corcos, [...]? A co můj otec? A advokát Lattes, 

Brunův otec?“ (s. 82) 

Domněnku na shodnost tohoto vypravěče a Bruna vyvrací i vnější popis postav, kdy 

Bruno je tmavý typ, druhý má modré oči. Naopak shodnost vypravěčů Zahrady a Brejliček 

potvrzuje vypravěč svými slovy, kterými Malnatovi vypravuje o Fadigatim:   

„Tra un bicchiere e l’altro avevo raccontato a Malnate la storia del dottore, del quale, nei 

cinque mesi antecedenti al suo suicidio ‚per amore‘, ero diventato tanto amico, l’ultimo che 

gli fosse rimasto in città.“ (s. 486) 

 „Vyprávěl jsem Malnatovi při víně o doktorovi, jehož přítelem jsem byl celých pět měsíců, 

než došlo k jeho sebevraždě ‚z lásky‘. Byl jsem jediný a poslední přítel, který mu ve městě 

zůstal [...].“ (s. 192)  

Vypravěč odmítá podobnost mezi osudem jeho a Fadigatiho, a ačkoli nesouhlasí 

s přísným odsouzením Fadigatiho, cítíme z jeho hlasu jisté rozpaky, snaží se „mlžit“, když jde 

o něj, i když jiné události vykresluje do posledních detailů. Oproti tomu v dalších dvou dílech 

bude již výpověď vypravěče mnohem upřímnější a před čtenářem nebude skrývat své úvahy a 

vnitřní nejistoty.    

Bruno a ich-vypravěč „trilogie“ mají mnoho společných rysů, které jsou totožné s 

autorem samotným, a dají se tedy považovat za Bassaniho alter-ego v literárním mikrokosmu 

Ferrary. Autor sám v jednom rozhovoru potvrzuje, že některé rysy vypravěče Zahrady 

odpovídají pravdě, jinde zase přiznává podobnost s Brunem Lattesem.61 Bassani čerpal ze 

svých univerzitních let hlavně kvůli věrohodnosti postavy, která si říká JÁ.62 Nicméně by bylo 

                                                 
61  Srov. „[...] Bruno Lattes, il deuteragonista della vicenda [di Ultimi anni di Clelia Trotti], è un personaggio che 
in qualche maniera assomiglia a me, alla solita parte di me.“ In. Roveri, Alessandro. Giorgio Bassani e 
l’antifascismo (1936 – 1943). Op. cit., s. 64 
62 „‘I vari riferimenti biografici sparsi qua e là nel romanzo, corrispondono alla sua vita?’  
Risposta: ‘Quasi. Non l’ho fatto per fare dell’autobiografia mi serviva per dare credibilità al personaggio che 
dice IO, che è uno che ha fatto la mia storia. [...] Quindi mi sono servito dei miei studi universitari per attribuirli 
all’IO Narrante.’  
FIGARI, Carlo: Incontro con Bassani. Nevydaný rozhovor s Bassanim z roku 1979. [online] [cit. 2012-10-15]  
dostupný z <http://fondazionegiorgiobassani.it/news.htm> 
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chybné – ačkoli mnohé indicie odkazují k Bassaniho vlastní zkušenosti – zaměňovat tyto 

vypravěče s autorem samotným.  

Bruno vystudoval literaturu v Bologni, učil na židovské škole, měl kontakty 

s antifašistickými kruhy a věnoval se ilegální odbojové činnosti. Spojuje je i láska k tenisu a 

nešťastná láska ke katolické dívce. Bruno prožil nešťastný románek s Adrianou Trentini, který 

se odehrál na stránkách Zahrady, a Bassani byl zasnouben s katolickou dívkou, avšak po 

vyhlášení rasových zákonů byl nucen zasnoubení zrušit.63 Na stránkách románu je Brunem 

vzpomínána „cattolicissima mamma Marchi,“ jejímž předobrazem je bez pochyby Bassaniho 

katolická babička stejného jména. Shodné rysy má i Brunův otec, který je lékařem64 jako 

Bassaniho otec a otec ich-vypravěče; oba ve dvacátých letech přijali fašistickou legitimaci, do 

poslední chvíle odmítají věřit, že by se pro židy moho něco změnit, a nehodlají se vzdát svých 

iluzí. Reálné předobrazy mají i vypravěčovi sourozenci Fanny a Ernesto, který je stejně jako 

Bassaniho mladší bratr nucen odejít studovat techniku do Grenoblu.  

Neúspěch z matematiky ze školních let, se kterým se musí vypořádat vypravěč Zahrady i 

Za dveřmi, je Bassaniho skutečným traumatem; to dokládá vysvědčení z té doby.  

 

 

Bydliště těchto vypravěčů se nachází nedaleko via Cisterna del Follo, kde byl dům 

Bassaniho rodiny. Na tuto ulici je kolmá via Madama, ve které bydlel Bruno Lattes (a rovněž 

někteří Bassaniho příbuzní), a paralelně leží via Scandiana, kde žil ich-vypravěč „trilogie“.  

 Inspiraci pro své literární texty našel Bassani v řadách vlastní rodiny i pro příběh Gea 

Josze. Geo je sice výplodem autorovy fantazie, avšak přesně zrcadlí příběh Bassaniho 

                                                 
63 Vztah či svazek s katoličkou se v Bassaniho díle objevuje často: vedle Bruna Lattese se jedná i o Davida 
v Lídě Mantovani, Limentaniho ve Volavce či Elia Corcose v Procházce před večeří.    
64 V Za dveřmi je informace o otci upřesněna v rozhovoru s Pulgou; své povolání lékaře nevykonává a rodina 
žije z renty:  
„‘È anche lui [padre] medico,’ dissi imbrazzato. ‘Ma non esercita.’ 
[...] ‘Ah già, ecco.. E allora, allora vivrete di rendita, immagino.’  
‘Credo di sì.’” (s. 537) 

Obr. 5  Bassaniho vysvědčení  
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bratrance Eugenia Ravenny, který přežil Osvětim a jehož jméno je k nalezení na pamětní 

desce ve via Mazzini.65 Reálný předobraz má i Elia Corcos, jenž je inspirován postavou 

Bassaniho dědečka z matčiny strany, který se jmenoval Cesare Minerbi. Postava oblíbeného 

profesora Guzza v novele Za dveřmi je Bassaniho poctou antifašistickému profesoru 

Vivianimu, který je jeho dvojníkem v literárním světě.  

Ve středu zájmu samozřejmě stojí rodina Finzi-Continiů a většina čtenářů si klade 

otázku, jestli tato tajemná rodina pocházela z Ferrary, či je-li pouhým výplodem Bassaniho 

fantazie. Podobným otázkám čelil autor po vydání svého nejslavnějšího románu po zbytek 

života. Čtenáře znalé ferrarského prostředí hned napadá paralela s rodinou Magriniů, jednou 

z nejvýznamnějších rodin ferrarské židovské komunity. Bassani však přímou inspiraci touto 

rodinou popírá a v jednom z rozhovorů ze sedmdesátých let říká:  

„Rodina Finzi-Magriniů neexistuje. Existuje rodina Magriniů, ale není žádná analogie s touto 

rodinou. V souvislosti s Micòl, Finzi-Continiovými a ostatními postavami popsanými 

v románu můžeme leda říci, že leží někde mezi skutečností a fikcí.“66 

Bassani také v té době tvrdí, že podnět k literárnímu zrodu rodiny Finzi-Continiů nalezl 

mimo Ferraru a že její předobraz leží v římské aristokratické rodině Caetanů z lazijské 

Sermonety. A magna domus s přilehlým parkem je inspirován botanickou zahradou v 

římském Trastevere a Nymfinou zahradou nedaleko Sermonety, kterou tato rodina vlastnila. 

A sem Bassani nejezdil za nikým jiným než za Margheritou Caetani, zakladatelkou časopisu 

Botteghe Oscure, se kterým spolupracoval. 

O tři desetiletí později Bassani nakonec přiznává, že se inspiroval osudy ferrarské rodiny 

Magrini. Profesor Ermanno, otec Micòl a Alberta, je inspirován Silviem Magrinim, který byl 

na podzim roku 1943 deportován a spolu se svou ženou Albertinou (v románu Olga) zahynul 

v Buchenwaldu. Shodují se i některá jména předků, např. Mosé a Josette, a na stránkách 

románu se objevuje i jejich pes Yor. Stejný osud jako fiktivního Alberta Finzi-Continia potkal 

Silviova syna Uberta, který zemřel na leukémii v roce 1942. Smrt Bassaniho kamaráda je 

natolik nečekaná, že se s ním Bassani ani nestihne rozloučit. Po pohřbu Bassani, svíraný 

výčitkami svědomí, píše o příteli několik stránek, aby se osvobodil. Tyto poznámky pak 

                                                 
65 „La storia di Geo Josz è realmente accaduta. Io l´ho attribuita a un personaggio di fantasia: Geo Josz, appunto, 
che non è mai esistito. Senonché ho avuto un cugino che è stato ad Auschwitz, e da Auschwitz è ritornato. È 
morto da poco tempo. Si chiamava Eugenio Ravenna, Gegio Ravenna.“ In. BASSANI, Giorgio. Di là dal cuore. 
Op. cit., s. 382n. 
66 „I Finzi Magrini non esistono. Esistono sì i Magrini, ma non vi è analogia con questa famiglia. Semmai per 
quanto riguarda Micòl, i Finzi-Contini e i personaggi descritti nel romanzo, possiamo dire che sono a metà tra la 
realtà e l’immaginazione.“ FIGARI, Carlo: Incontro con Bassani. Nevydaný rozhovor s Bassanim z roku 1979. 
[online] [cit. 2012-10-15]  dostupný z <http://fondazionegiorgiobassani.it/news.htm> 
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dávají vzniknout postavě Alberta Finzi-Continia.67 Jméno rodiny Finzi-Continiů je 

inspirováno pravděpodobně stejnojmennou bolognskou rodinou, která vlastnila v Bologni 

palác ve via Indipendenza.68  

Nejvíce otazníků se přirozeně točí kolem postavy Micòl. Bassani říká, že „Micòl je jako 

já. Nemohl bych nikdy napsat román, ve kterém je Micòl hlavní hrdinkou, kdybych se jí 

nějakým způsobem nepodobal.“69 Žila Micòl ve skutečnosti? Bassani její reálný předobraz 

popírá, respektive se spíše vyhýbá jasné odpovědi. V rozhovoru s Enniem Cavallim tvrdí, že 

nikdy nebyl zamilovaný do židovské dívky, a na otázku, zda tedy Micòl opravdu žila nebo ne, 

odpovídá autor následně: „Privat Sache, říkají Němci. Moje věc, promiňte. Nicméně ne, 

nebyla židovka. Pojďme dál.“70 Nabízí se sice opět členka rodiny Magrini, Ubertova sestra 

Giuliana; ta je však ve třicátých letech již vdaná a stihne před vypuknutím války emigrovat do 

Švýcarska. Tuto hypotézu neguje i Magriniho vnučka a existenci skutečné Micòl popírá i 

Bassaniho matka:  

„Micòl je postava, která se zrodila z tvůrčí fantazie mého syna Giorgia. Je to tedy žena 

‘vymyšlená’. [...], Micòl by mohla představovat ideální koncentrát žen, které Giorgio znal a 

miloval, jak se stává, během svého raného mládí.“71 

 

5.2. My versus oni 

Společným jmenovatelem většiny postav je pocit jejich odlišnosti. Jinakost je ve většině 

případů založena na židovství hrdinů. Židovství je Bassaniho72 nedílnou součástí a znovu a 

                                                 
67 Srov. GRILLANDI, Massimo: Invito alla lettura di Giorgio Bassani. Milano: Mursia 1972, s. 27. 
68 Srov. PIERI, Piero. “La passegiata prima di cena.” In. Ritorno al "giardino": una giornata di studi per Giorgio 
Bassani. A cura di Anna Dolfi e Gianni Venturi. Roma: Bulzoni 2006, s. 63. 
69 „Micòl è come me. Non avrei potuto scrivere il romanzo in cui Micòl è la protagonista assoluta, se non fossi 
somigliato in qualche modo a lei.“ Bassani: Non chiamatemi crepuscolare. Corriere della Sera,  [online] [cit. 
1998-05-30] dostupný z 
<http://archiviostorico.corriere.it/1998/maggio/30/Bassani_non_chiamatemi_crepuscolare_co_0_98053010499.s
html> 
70 „Privat Sache, dicono i tedeschi. Affari miei, mi scusi. Comunque no, non era ebrea. Andiamo avanti.“ 
CAVALLI, Ennio. Il giardino degli aironi. Intervista a Giorgio Bassani. In Dei paesi tuoi. Rimini: Maggioli 
1984. [online] [cit. 2012-02-21] dostupný z <http://emilianoromagnolinelmondo.regione.emilia-
romagna.it/storia-e-cultura-della-regione/sezioni/storie-dalle-citta-e-dai-paesi/ferrara-dal-passato-al-presente-in-
bicicletta/Intervista_Cavalli.pdf/view> 
71 „Micòl è un personaggio nato dalla fantasia poetica di  mio figlio Giorgio. È una donna ‘costruita’. ecco. [...], 
Micòl potrebbe rappresentare il concentrato ideale delle donne che Giorgio conobbe ed amò, come succede, 
durante la prima giovinezza.“ In. GRILLANDI, Massimo. Invito alla lettura di Giorgio Bassani. Op. cit.,  s. 19. 
72 Na tomto místě si můžeme klást rovněž otázku, jestli Bassani spadá do kategorie židovský autor. Otazníkem 
však zůstává, co činí židovského autora židovským. Například u Itala Sveva, který je rovněž židovského původu, 
bývá málokdy tento aspekt podtrhován. Je nutné si uvědomit, že „ [...] není židovská každá literatura, která mluví 
o židech, a nutně nemusí být židovská každá literatura napsaná židy. Musí se sloučit oba elementy, a možná ještě 
něco navíc. Ale někdy stačí naopak méně. Židovská literatura se rozhodně podobá židovské identitě: je 
nepostižitelná.“  
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znovu si prostřednictvím svých hrdinů klade otázku, co to znamená být židem. Avšak nejde o 

židovství jako takové, ale právě o tu jinakost, o conditio humana a identitu 

marginalizovaných. A nezáleží na tom, zda se jedná o žida, homosexuála, antifašistu. 

Ostrakizovaný hrdina je jako červená nit, která se táhne celým Bassaniho dílem.  

„Byl jsem  [...] hrdý na to, jaký jsem byl, totiž jiný nejen než velká většina Italů, kteří byli 

téměř všichni fašisti, ale také jiný než moji corrazziali (jak jsem je nazýval já), tedy 

příslušníci stejné rasy, avšak ne stejného náboženství. Moje náboženství bylo náboženství 

svobody.“73 

Židovská víra je obestřena četnými tajemstvími, jedná se o něco intimního, uzavřenou 

společnost, skupinu intra muros. „Židovství není pouhé náboženství. Na otázku, zda je 

židovství náboženství, kultura nebo život nějakého národa, je nutné odpovědět třikrát ano.“74 

Příslušnost k židovství kolísá mezi pocitem výjimečnosti a odlišnosti, ztotožnění a 

vyděděnosti. V souvislosti s židovskou komunitou je vždy latentně přítomný konflikt my vs. 

oni. To říká i vypravěč v Zahradě, když osvětluje vztah k Albertovi a Micòl: 

„Per quanto concerne me personalmente, nei miei rapporti con Alberto e Micòl c’era stato da 

sempre qualcosa di più intimo. [...] i cenni confidenziali [...] non alludevano che a questo, lo 

sapevo bene, riguardante noi e soltanto noi.  

Qualcosa di più intimo. Che cosa, propriamente?  

Si capisce: in primo luogo eravamo ebrei, e ciò in ogni caso sarebbe stato più che sufficiente. 

[...] ritrovandoci alltrove, e soprattutto in presenza di estranei, passasse subito nei nostri 

occhi l’ombra o il riso di una speciale complicità e connivenza.” (s. 302) 

„Pokud jde o mne osobně, bylo v mých vztazích s Albertem a Micòl vždycky něco 

intimnějšího. [...] o důvěrných posuncích [...] jsem dobře věděl, že to není nic jiného než 

narážka právě na to, co se týká jen nás a jenom nás. 

Něco důvěrnějšího. Ale co vlastně?  

                                                                                                                                                         

„ [...] non è ebraica ogni letteratura che parli degli ebrei, e neppure necessariamente ogni letteratura scritta da 
ebrei. Devono comparire tutti e due gli elementi, o forse qualcosa di più. Ma anche qualcosa di meno sembra 
bastare, a volte. La letteratura ebraica assomiglia decisamente all’identità ebraica: è inafferrabile.” 
In. DE ANGELIS, Luca. Qualcosa di più intimo. Aspetti della scrittura ebraica del Novecento italiano: da 
Svevo a Bassani. Firenze: Giuntina 2006,  s. 23. Například Marilena Renda ve své studii o Bassanim píše, že 
Bassani označení „židovský autor” uniká, neboť jeho dílo dosahuje univerzálního rozměrů. Srov. RENDA, 
Marilena. Bassani, Giorgio. Un ebreo italiano. Roma: Gaffi editore 2010, s. 12. 
73 „Ero [...] fiero di essere come ero, cioè diverso non soltanto dalla grande maggioranza degli italiani, che erano 
quasi tutti fascisti, ma diverso anche dai miei corrazziali (come li chiamavo io), cioè appartenenti alla stessa 
razza ma non alla stessa religione. La mia religione era quella della libertà.“  
Bassani: Non chiamatemi crepuscolare. Corriere della Sera,  [online] [cit. 1998-05-30] dostupný z 
<http://archiviostorico.corriere.it/1998/maggio/30/Bassani_non_chiamatemi_crepuscolare_co_0_98053010499.s
html> 
74 „L’ebraismo non è solo una religione. [...] Alla domanda se l’ebraismo è una religione, una cultura o la vita di 
un popolo, bisogna rispondere con tre sì.“ In. Le leggi razziali del 1938: ricordare perchè non accada mai più! 
Op. cit., s. 95. 
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Je to jasné: předně, byli jsme židé, a to bylo samo o sobě v každém případě dostačující. [...] 

stačilo, aby se nám, až se sejdeme jinde, objevil v očích stín nebo úsměv jakési zvláštní 

spoluviny a tiché komplicity.“ (s. 29) 

Židé se cítí nadřazení, jsou si vědomi, že jsou součástí jisté výjimečné skupiny a druzí 

nejsou nic jiného než  

„povere anime! [...] non erano da considerarsi che degli esseri semplici e rozzi condannati a 

vita in fondo a irremeabili abissi di ignoranza, ovvero [...] dei ‘negri goìm.’” (s. 304) 

„ubožáci! [...] nebylo možné je považovat za něco jiného než za prostoduché, hrubé bytosti 

na doživotí odsouzené žít na dně nekonečné propasti nevědomosti, nebo  [...], za ‘gójské 

negry’.“ (s. 31) 

Avšak na druhou stranu některým Bassaniho postavám je právě tato židovská komplicita 

nepříjemná, především právě proto, že je tak samozřejmá:  

„Passò rapida tra me e lui l’inevitabile occhiata di ebraica connivenza che, mezzo ansioso e 

mezzo disgustato, già prevedevo.“ (s. 337)   

„Vrhli jsme na sebe rychlý, nevyhnutelný pohled tiché židovské komplicity, který jsem s 

úzkostí a nechutí už předvídal.“ (s. 60)   

Vypravěč Zahrady je přitahován jinakostí Finzi-Continiů tím více, že všichni ostatní se 

jejich snaze o odlišnost vysmívají.75 On se jim naopak snaží přiblížit, už jako dítě mu 

připadají tak vzdálení, nedotknutelní, jako by byli odděleni skleněnou stěnou.76 Pocit 

nadřazenosti Finzi-Continiů a zejména Micòl podtrhává i jejich potřeba odlišovat se jazykově. 

Do řeči se dostávají slova z cizích jazyků jako Ski-/Himbeerwasser nebo Hütte; 

k pojmenování stromů v zahradě Micòl používá slova z dialektu (i figh fíkovníky, i mugnagh 

meruňky, i persagh broskvoně atd.). Jsou si vědomi své výjimečnosti natolik, že pro svůj 

jazyk mají i pojmenování, finzi-continiovština.77  

                                                 
75 „Come ho già detto, i nostri banchi erano vicini, uno dietro l’altro. Noi occupavamo il banco più avanti, in 
prima fila, e i Finzi-Contini quello immediatamente dietro. Anche volendo, sarebbe stato molto difficile 
ignorarsi. Per parte mia, attratto dalla diversità nella stessa misura in cui mio padre ne era respinto, stavo sempre 
attentissimo a qualunque gesto o bisbiglio venisse dal banco posteriore.” (s. 305)  
„Jak jsem už říkal, naše lavice byly blízko sebe, tedy za sebou. My jsme seděli v přední lavici, v první řadě, a 
Finzi-Continiovi za námi ve druhé řadě. A tak bylo obtížné se ignorovat, i kdyby člověk chtěl. Pokud jde o mne, 
přitahovala mě ta rozdílnost o to víc, oč otce odpuzovala, a já dával vždycky dobrý pozor na posunek nebo šepot  
v lavici za námi.“ (s. 31)  
76 Srov. „In fila nel loro stallo [...] erano li, a poco più di un metro di distanza, eppure lontanissimi, inattingibili: 
come se li protegesse tutt’attorno una parete di cristallo.” (s. 306) 
„[...] nebyli na svých sedadlech ode mne dál jak metr, a přece byli tak vzdálení, nedotknutelní: jako by je 
oddělovala skleněná stěna.” (s. 32)  
77 Srov. „Parlavano ambedue [Micòl e Alberto] nello stesso modo: lentamente, in genere sottolineando certi 
vocaboli di poco rilievo, di cui essi soli sembravano conoscere il vero senso, il vero peso, e invece sorvolavano 
bizzarramente su altri, che uno avrebbe detto di importanza molto maggiore. La consideravano, questa, la loro 
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 Bassaniho postavy nejsou nábožensky založené, čímž se vydělují z vlastní židovské 

rodiny, avšak zároveň nemohou být přijaty ve světě gójů, protože si nesmazatelně nesou svoji 

příslušnost k židovské komunitě. Tak zůstávají uzavřeny mezi dvěma světy a ani do jednoho 

nepatří. Bruno Lattes se necítí být součástí tribù Lattes: 

„Che cosa c’era di comune – tornava a domandarsi –, fra lui, da una parte, e suo padre coi 

relativi suoi parenti e affini dall’altra? [...] E moralmente? Ebbene, anche dal lato carattere 

nessuna somiglianza fra lui e loro, grazie a Dio, nemmeno la più piccola.” (s. 765) 

„Co má vůbec společného – znovu se ptal sám sebe – se svým otcem a se všemi jeho 

blízkými i vzdálenými příbuznými? [...] A charakter? Tedy, i co se povahových rysů týče, 

není nejmenší podobnosti mezi ním a jimi, ani co by se za nehet vešlo.“78 

Bassani v rejstříku hrdinů nehledá vítěze, jeho postavami jsou poražení, antihrdinové, již 

mají plány, sny a touhy, které rozehrávají ve svých myslích a které se nikdy nestanou realitou, 

ať už vlastním přičiněním nebo vlivem historické situace. Bassaniho postavy objektivně vždy 

ztrácejí svoji důstojnost, jsou pokořeni, avšak autor je k nim milostivý a alespoň střípek 

hrdosti jim nikdy neodpírá, je soucitný k lidským chybám a slabostem.  

„Postavy nejsou loutky, pro mě jsou to opravdové osoby, které žijí v nějaké ulici, které patří 

k určitému sociálnímu prostředí a které vedle toho zemřely v Buchenwaldu, takže si 

zaslouží, aby se s nimi jednalo slušně, tak jako se chováme ke každé lidské bytosti, žijící 

nyní nebo v minulosti.“79  

Bassani některé zachrání, jiné nechá tragicky skončit a ony se do svého města už nevrátí, 

avšak vždy se k nim chová s úctou a prozradí o nich jen to, co je nutné.  

Bassani proti židům často vystupuje kriticky, avšak nejedná se o otázku víry, autor 

vyjadřuje svoji averzi vůči jejich buržoazní morálce a vůči židovskému konformismu a 

ztotožnění se s fašistickým státem. V prvních Bassaniho povídkách tuto roli hraje např. 

postava Davida, který je vykreslen, co se charakteru týče, velmi záporně. Některé negativní 

rysy má i doktor Corcos, který před světem a svojí rodinou uniká do své profese. Negativně se 

vyjadřuje o svých buržoazních příbuzných i vypravěč Zahrady: 

                                                                                                                                                         

vera lingua: la loro particolare, inimitabile, tutta privata deformazione dell’italiano. Ad essa davano perfino un 
nome: il finzi-continico.“ (s. 314) 
„Oba [Micòl a Alberto] mluvili stejným způsobem, celkem pomalu, podtrhujíce některá málo výrazná slůvka, 
jejichž skutečný smysl, skutečnou váhu jako by znali pouze oni, a místo toho bizarně přecházeli jiná, o kterých 
by člověk řekl, že jsou mnohem důležitější. Toto považovali za pravý jazyk: svoji zvláštní, nenapodobitelnou, 
zcela soukromou deformaci italštiny. Dokonce ji i pokřtili: finzi-continiovština. “ (s. 40) 
78 Soubor povídek Pamětní deska v Mazziniho ulici. Op. cit., s. 44 
79 „I personaggi non sono pupazzi, per me, sono persone vere, che abitano in una certa strada, che appartengono 
ad una sfera sociale determinata e che per giunta sono morte a Buchenwald, e che quindi meritano d’essere 
trattate col pudore con cui è d’obbligo trattare ogni essere umano, vivente o vissuto.” In. ROVERI, Alessandro. 
Giorgio Bassani e l’antifascismo (1936 – 1943). Op. cit., s. 65. 
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„Guardavo in giro ad uno ad uno zii e cugini [...] e li vedevo tanto insignificanti nei loro 

poveri visi sormontati dai cappellucci borghesi o incorniciati dalle borghesi permanenti, [...] 

li sapevo tanto ottusi di mente [...].” (s. 422) 

„[...] díval jsem se na strýce, tety a bratrance [...] a viděl [jsem] tu bezvýznamnost v jejich 

ubohých tvářích, nad nimiž trčely měšťanské kloubouky nebo které rámovaly měšťanské 

trvalé, [...] věděl [jsem] o nich, že jsou to tupci [...].“ (s. 136)  

Žid je u Bassaniho nositelem temného a jedinečného osudu, nese tíhu prvotní viny, 

bloudí světem a hledá své místo.80 Emblematickou postavou je v tomto ohledu Geo Josz, 

který už své místo nenalezne a zmizí neznámo kam. Pocitem viny, který postupem let zraje a 

vyvrcholí sebevraždou, trpí Limentani ve Volavce, který utekl před rasovými zákony do 

Švýcarska. Podobné stigma, tedy stopu minulosti, spatřujeme i u ostatních Bassaniho postav, 

nemusí jít nutně jen o židy (Lídino těhotenství, Fadigatiho homosexualita atd.). Dalším 

příkladem je traumatická ztráta nevinnosti hrdiny Za dveřmi, který utrpěl nesmazatelnou ránu, 

jež se nikdy nezahojí: 

„Duro a capire, inchiodato per nascita a un destino di separazione e di livore, la porta dietro 

la quale ancora una volta mi nascondevo inutile che pensassi di spalancarla. Non ci sarei 

riuscito, niente da fare. Né adesso, né mai.“  (s. 615)  

„Je tvrdé pochopit, svázán od narození s osudem vyděděnce a lítostníka, že dveře, za kterými 

jsem se zase schovával, bych nerozrazil, je zbytečné na to myslet. Nezvládl bych to, nedá se 

nic dělat. Ani teď, ani jindy.“  

  

                                                 
80 Srov. RENDA, Marilena. Bassani, Giorgio. Un ebreo italiano. Op. cit., s. 12-13. 
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6. BASSANI VERSUS FERRARA  

Již v prvních Bassaniho verších je přítomný obraz Ferrary, který se bude znovu a znovu 

vracet v jeho povídkách a románech. V každém Bassaniho díle čtenář vidí, jak se tyčí věže 

estenského hradu, spolu s hrdiny proběhne třídou Giovecca, posedí v Caffè della Borsa, 

kličkuje uličkami ghetta anebo se prochází ve stínu hradeb. Ferrara je všudypřítomná, je to 

bez nadsázky hlavní hrdinka Bassaniho oeuvre.  

„[...] lasciando che la città rimanesse come sospesa, immutabile: un luogo incantato che non 

ha storia, che non mostra nelle sue pietre, nei suoi palazzi, nei suoi quartieri poco o nulla di 

cambiato. Come un palcoscenico immutato di un teatro sul quale gli autori recitano la stessa 

parte, ma in anni diversi, e li si vede cambiare, loro, dentro, senza che all’esterno nulla possa 

mutare.“81 

„[...] nechat město jakoby zatajené, neměnné: začarované místo, které nemá žádnou historii, 

které ve svých kamenech, palácích a čtvrtích neukazuje žádnou nebo jen malou změnu. Jako 

neměnné jeviště divadla, kde herci hrají stále stejnou roli, avšak v různé době, a je vidět, jak 

se mění uvnitř, ačkoli na pohled je stále vše stejné.“ 

Bassani přesně definuje scénu a vymezuje svým postavám prostor. Postavy se pohybují 

na tak jasně určeném jevišti intra muros, jakoby Bassaniho texty byly divadelními scénáři. Ve 

své prvotině Město v nížině, která předjímá Pět ferrarských příběhů, sice Ferrara již zřetelně 

figuruje, avšak je skryta v anonymitě provinčního městečka označeného písmenem F*. 

Imaginární corso Po má shodné charakteristiky jako corso Giovecca, avšak své pravé jméno 

nese až v pozdějším přepracování.  Z anonymní dívky se v Procházce před večeří postupně 

stává konkrétní, „hmatatelná“ Gemma Brondi.  

Bassaniho narůstající zájem o Ferraru, která se stává hrdinkou dalších příběhů, se dá 

zaznamenat např. v povídce Lída Mantovani, kde se popis via Salinguerra oproti původní 

verzi v Debořině příběhu značně vyvíjí a rozšiřuje.82 Nutno podotknout, že dnešní atmosféra 

                                                 
81 COTRONEO, Roberto: Memoria della vita, memoria della letteratura nel nucleo orginario delle Storie 
ferraresi. In. Giorgio Bassani: Uno scrittore da ritrovare, Op. cit., s. 30. 
82 Srov. V Debořině příběhu z roku 1940 se popis omezuje na tato slova:  
„[...] via Salinguerra che è una viuzza tortuosa e deserta, l’erba vi cresce lungo i muri delle case, comincia da un 
largo spiazzo terroso frutto di un’antica demolizione e termina già quasi viottolo di campagna, fiancheggiata 
com’è da bassi muri corrosi, irti di cocci di vetro agli orli, che limitano degli sterminati orti di cui dalla strada, 
ancora cittadina tuttavia, non si sospetterebbe l’esistenza.“   
„[...] via Salinguerra, křivolaká a opuštěná ulička, kde roste tráva podél stěn domů, začíná širokým hlinitým 
prostranstvím, které je výsledkem dávné demolice, a končí téměř jako vesnická pěšina, lemovaná prohnilými 
nízkými stěnami s po okrajích nabodanými střepy, které ohraničují zahrady, jejichž existenci by z ulice, ještě 
městské, nikdo neočekával.“             
V Lídě Mantovani (1956) oproti tomu nalezneme následujcí popis:  
„Via Salinguerra è una stradetta serpeggiante che comincia da un piazzale terroso, frutto di antica demolizione, e 
termina ai piedi dei bastioni comunali. Percorretela anche oggi; e l’odore di letame, di terra arata, di stalla; lo 
stesso silenzio dal quale vi sentirete circondati (le campane delle chiese di Ferrara, ascoltate da qui, hanno un 
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ulice se od Bassaniho popisu značně liší. Bassani sám uvádí, že posun od F* k Ferraře byl 

velmi pomalý a stál ho nemalé úsilí.83  

 

6.1. Ferrara židovská  

Ferrara byla jedno z prvních italských měst, která se otevřela židům. Rod Estenských se 

explicitně prohlašoval za ochránce 

židů a na přelomu 15. a 16. století 

zval vlivné židovské rodiny do 

Ferrary. Během 16. století počet 

židů ve Ferraře narostl k dvěma 

tisícům z celkového počtu 

pětatřiceti tisíc Ferrařanů. Koncem 

století se Ferrara dostává do 

područí Církevního státu, což 

znamená konec finančního i 

urbanistického rozkvětu města. Po 

roce 1627 byli židé opět uzavřeni 

intra muros, do ghetta nedaleko 

dómu a estenského hradu, a jejich 

život byl poznamenán řadou 

omezení. Konec segregace židů – vyjma napoleonské doby – spadá až do doby sjednocení 

Itálie, avšak ghetto nadále zůstalo centrem ferrarské židovské komunity, která dnes čítá sotva 

sedmdesát členů.  

                                                                                                                                                         

suono diverso, come sperduto): tutto contribuirà a darvi l’impressione che vi troviate ben oltre la cinta delle 
Mura, in piena campagna. E infatti è proprio così, in un certo senso. Perché, sebbene via Salinguerra sia 
compresa per l’intero suo corso dentro il perimetro delle mura cittadine, si può dire che la campagna cominci dai 
grandi orti che si stendono oltre i rossi muretti fiancheggianti dai due lati la strada, e di cui pochi in città, pur 
consoscendo l’esistenza, sospettano l’estensione.” 
„Via Salinguerra je klikatá ulička, která začíná hlinitým prostranstvím, výsledkem dávné demolice, a končí u 
úpatí městských hradeb. Proběhnete-li ji i dnes, ucítíte zápach hnoje, orné půdy, chléva a obklopí vás to stejné 
ticho (zvony ferrarského kostela jsou odsud slyšet jinak, jakoby odlehle): to vše přispěje k tomu, že budete mít 
pocit, že se nacházíte už za hradbami, uprostřed venkova. A vlastně to je, v jistém smyslu, opravdu tak. Ačkoli je 
via Salinguerra zahrnuta uvnitř obvodových hradeb města, můžeme říci, že venkov začíná za velkými zahradami, 
které se rozprostírají hned za červenými zídkami, jež lemují ulici z obou stran; jejich velkou rozlohu by z města, 
ačkoli se o jejich existenci ví, očekával málokdo.”   

In. FRANDINI, Paola. Giorgio Bassani e il fantasma di Ferrara. Op. cit., s. 111. 
83 Ibid.,  s. 42. 

Obr. 6 Mapa ghetta  
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Hlavní tepnou ferrarského ghetta je via Mazzini (dříve via Sabbioni). V čp. 85 se 

nacházela budova synagogy, jež byla v roce 1944 poničena nacisty do takové míry, že 

pozbyla své funkce. O to cennější je Bassaniho svědectví a popis vnitřku synagogy 

v Zahradě. Na stěně synagogy se nachází i pamětní deska se jmény devadesáti šesti židů 

nevrátivších se z koncentračních táborů, která figuruje ve stejnojmenné povídce o Geu 

Joszovi. Via Vittoria (dříve via Gattamarcia) symbolizuje konec židovské segregace. 

Vypravěč Brejliček se s vyhlášením rasových zákonů obává návratu do ghetta:  

„In un futuro abbastanza vicino, loro, i goìm, ci avrebbero costretti a brulicare di nuovo là, 

per le anguste, tortuose viuzze di quel misero quartiere medioevale da cui in fin dei conti non 

eravamo venuti fuori che da settanta, ottanta anni. Ammassati l´uno sull´altro dietro i 

cancelli come tante bestie impaurite, non ne saremmo evasi mai più.“ (s. 256) 

„Zanedlouho nás gojim, gójové, přinutí vrátit se tam, budeme se tísnit v křivolakých uličkách 

bídné středověké čtvrti, ze které jsme se ostatně dostali teprve někdy před sedmdesáti či 

osmdesáti lety. Namačkáni jeden na druhého jako stádo vyděšeného dobytka, už se odtamtud 

nikdy nedostaneme.“ (s. 81)  

 Ve via Mazzini se nachází také španělská (sefardská) synagoga, jež byla Ercolem I. 

d’Este přiznána židům, kteří byli vyhnáni ze Španělska a kterým vévoda nabídl útočiště po 

roce 1492. Tato synagoga se stává v Zahradě místem modlitby a náboženských ritů rodiny 

Finzi-Continiových. Paralelně 

vedle via Vittoria se nachází 

via Vignatagliata. Na konci 

obou těchto ulic byly 

v minulosti umístěny dvě z pěti 

vstupních bran do ghetta. V 

této ulici se nalézá židovská 

škola, kde Bassani učil během 

let marginalizace. Tuto 

zkušenost „připsal“ Brunu 

Lattesovi a je blíže zpracovaná 

v povídce o Clelii Trotti. Na 

hranici starého města je via Piangipane, ve které se nachází věznice, kde Bassani stráví – 

stejně jako vypravěč Zahrady – několik týdnů. Tato ulice symbolicky zvyšuje tíhu osudu 

doktora Fadigatiho, který zde hledá útočiště před zbytkem Ferrary.   

Obr. 7 Via Vignatagliata  
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Židovský hřbitov – často nazývaný Orto degli Ebrei (Židovská zahrada) – je situován na 

konci via Montebello. Atmosférou tohoto místa je zasažen i Bruno Lattes, hřbitov v povídce 

není místem beznaděje nebo smrti, naopak je vyzdvižen život a vitalita prostřednictvím ženců 

sena:  

„Un odore acuto di fieno tagliato che sopraggiunse a rianimare il corteo oppresso dal caldo. 

Che sollievo! Che pace!” (s. 764) 

„Ostrá vůně pokosené trávy způsobila, že průvod zmírající vedrem znenadání ožil. Ta úleva. 

A ten klid.“ (s. 44)  

Vypravěč Zahrady i Brejliček utíkají po vyhlášení rasových zákonů k hradbám, odkud je 

hřbitov vidět z vrchu, čímž se snaží symbolicky získat odstup od svého města, od reality. 

Popis hřbitova je paralelní znakům zahrady Finzi-Continiů, která má podobnou atmosféru. 

Nedaleko židovského hřbitova se nachází katolický hřbitov, hned za Piazza della Certosa 

(Kartouzské náměstí), jehož zelené plochy jsou cílem zamilovaných. Je to místo, kde se 

prolínají láska – symbol života – se smrtí, a které vyzařuje harmonii. Krásu tohoto místa 

podrobně popisuje i Oreste v Lídě Mantovani.    

„Descrisse infine il luogo 

del Camposanto Comunale 

dove l’indomani mattina 

l’avrebbero sistemata [la 

madre]. Si trattava di un 

posto veramente bello - 

assicurò - da signori. Non 

l’aveva ancora mica vista, 

lei, l’arcata di costruzione 

recentissima [...]? Ebbene, 

sua madre sarebbe stata 

sepolta appunto là, sotto 

quegli archi nuovi. [...], il 

posto era senz’altro 

magnifico.“ (s. 41)  

„Poté popsal místo komunálního hřbitova, kam ji [matku] zítra ráno pohřbí. Jednalo se o 

místo opravdu krásné – ujišťoval – přímo panské. Ona ještě neviděla ty arkády, které 

postavili teprve nedávno [...]? Její matka bude tedy pohřbena přesně tam, pod těmi novými 

oblouky [...] to místo je, bez pochyby, úžasné.“  

 

 

 

Obr. 8 Kartouza 
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6.2. Ferrara estenská  

Tepnou Ferrary je corso della Giovecca, jež odpovídá linii vnějšího opevnění města před 

výstavbou po roce 1492. Monumentálním obloukem z počátku osmnáctého století, zvaným 

Prospettiva, je corso rozděleno ve dví na část středověkou na jihu a renesanční na severu. Za 

Prospettivou směrem k estenskému hradu tuto reprezentativní třídu lemují renesanční paláce a 

kostely: palác Marfisa, kostel Santa Chiara (sv. Kláry), palác Roverella, kostel Teatini neboli 

Madonna della Pietà (řádu theatinů neboli Panny Marie Slitovné), kostel San Carlo (sv. 

Karla) a jako poslední na rohu s corsem Martiri della Libertà84 (Mučedníci za svobodu), 

ferrarské divadlo Teatro Comunale. Corso Giovecca se táhne až k estenskému hradu, jehož 

věže  

„alte sopre le nostre teste come 

pareti dolomitiche, e, come 

quelle, lambite sule vette 

dall’ultima luce del giorno.“ (s. 

475 ) 

„se zdvíhaly jako Dolomity a 

jejich vrcholky, stejně jako 

vrcholky Dolomitů, zaplavovaly 

poslední paprsky dne.“ (s. 182)  

Naproti hradu se dříve nacházelo Caffé della Borsa (Burzovní kavárna), které dnes již 

vystřídaly jiné podniky. Na tomto náměstí je však stále k nalezení lékárna patřící rodině 

Navarra85, v Bassaniho díle přejmenované na rodinu Barilari . Na rohu vedle nedalekého 

Dómu je vinárna, kde popíjel Malnate a vypravěč Zahrady. Bassani měl pravděpodobně na 

mysli vinotéku Al Brindisi, která funguje ve Ferraře dodnes a jejíž historie sahá do dob 

Ariostových. V Brejličkách Bassani přidává další ferrarské reálie a vyjmenovává „slušné“ 

místní restaurace.   

 Corso Ercole I d’Este je další důležitá ferrarská třída, která je kolmá na corso Giovecca a 

k jejímuž popisu se Bassani neustále vrací, nenechávaje si nikdy ujít příležitost vyzdvihnout 

některé její rysy. Toto corso je vypravěčem Zahrady popisováno natolik dopodrobna, že 

připomíná popis z nějakého průvodce. Zde Bassani nezapře svůj zájem o urbanistiku, na 

některých místech Románu je zmiňován i italský Touring Club:    

                                                 
84 V Bassaniho povídkách je ještě uváděno corso Roma. Dnešní název corsa odkazuje na masakr, jejž Bassani 
popisuje v povídce Dlouhá noc ve 43.  
85 Srov. PAVANI, Monica. L’eco di Micól. Itinerario bassaniano. Ferrara: 2 G Editrice 2011, s. 69. 

Obr. 9 Estenský hrad 
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„Siamo, come si sa, proprio nel cuore di quella parte nord della città che fu aggiunta durante 

il Rinascimento all’angusto borgo medioevale, e che appunto per ciò si chiama Addizione 

Erculea. Ampio, diritto come una spada dal Castello alla Mura degli Angeli, fiancheggiato 

per qunto è lungo da brune moli di dimore gentilizie, con quel suo lontano, sublime sfondo 

di rosso mattone, verde vegetale, e cielo, che sembra condurti davvero all’infinito: corso 

Ercole d’Este è così bello, tale è 

il suo richiamo turistico, che 

l’amministrazione social-

communista, responsabile del 

Comune di Ferrara da più di 

quindici anni, si è resa conta 

della necessità di  non toccarlo, 

di difenderlo con ogni rigore da 

qualsiasi speculazione edilizia o 

bottegaia, insomma di 

conservarne integro l’originario 

carattere aristocratico.” (s. 289) 

 „Jak známo, jsme právě 

uprostřed severní části města, 

která byla za renesance 

přistavena k těsnému 

středověkému podhradí, a právě 

proto se jmenuje Herkulova 

přístavba. Široké, jako meč 

rovné corso Ercole I d’Este, 

táhnoucí se od Hradu 

k Andělským hradbám, po celé 

délce lemované tmavými 

budovami šlechtických paláců 

se vzdáleným, vznešeným 

pozadím z červených cihel, 

zelenou vegetací a nebem, které jako by skutečně vedlo do nekonečna, je tak krásné a tak 

vábivé pro turisty, že si komunisticko-socialistická správa, zodpovídající za ferrarskou obec 

téměř patnáct let, uvědomila nutnost nechat ho beze změny, bránit ho za každou cenu proti 

jakékoli stavební nebo obchodní spekulaci, zkrátka zachovat v celku původní aristokratický 

charakter ulice.“ (s. 17) 

 

6.3. Bassaniho Ferrara  

Řada nadšených čtenářů se dočkala při návštěvě Ferrary zklamání, když hledali onu 

mytickou zahradu Finzi-Continiů nebo bizarní dům Gea Josze ve via Campofranco. Ani jedno 

místo není na mapě k nalezení. Stejně jako na pamětní desce ve via Mazzini nefiguruje Geovo 

Obr. 10 Corso Ercole I  
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jméno. Bassaniho Ferrara je téměř Ferrarou skutečnou, ale tyto dva obrazy se plně 

nepřekrývají.86   

Rodina Magrini, předobraz Finzi-Continiů, žila ve Ferraře ve via Borgo Leoni č.p. 76, 

sice rovněž mimo ghetto, avšak nikoli na kraji města v magna domus s velkou zahradou 

obehnanou hradbami. Il Barchetto del Duca (Vévodova bárka), jak je v knize sídlo Finzi-

Continiů nazýváno, je plodem Bassaniho fantazie. Několik hektarů velká zahrada se 

rozprostírala v severní části města, kde je od šedesátých let obytná zástavba, a je ohraničena 

třídou Belvedere, corsem Porta Po a corsem Ercole I d’Este. Dům v neogotickém stylu 

v knize kontrastuje se industriální zónou vzniklou za městem.  

K nalezení není na židovském hřbitově žádná monumentální hrobka kýčovitého spojení 

různých stylů, která by 

připomínala hrobku Finzi-

Continiů. Nicméně tvar 

templu hrobka rodiny Finzi-

Magriniů má. 

Inspiraci pravděpodobně 

autor hledal – vedle již 

zmíněné Nymfiny zahrady – 

ve ferrarském parku Massari, 

který se nachází nedaleko 

této imaginární zahrady. Ve 

stejnojmenném filmu 

Vittoria de Sicy se brána tohoto parku stává vchodem do domu Finzi-Continiů. Další park, 

který se nalézá v blízkosti těchto míst, dnes symbolicky nese Bassaniho jméno.  

V blízkosti Bassaniho bydliště se nachází také via Saffi, kde dodnes funguje tenisový 

klub Marfisa d’Este, v Bassaniho díle jmenován jako Eleonora d’Este87. Židé byli z klubu 

vypuzeni v září 1938, což dává impulz rodině Finzi-Continiů, aby zpřístupnili tenisový kurt 

na své zahradě. Zde se nabízí otázka, zda Bassani také navštěvoval kurt rodiny Magriniových, 

kde se za války skutečně scházela židovská mládež. Paola Bassani, spisovatelova dcera, 

popírá, že by Bassani chodil hrát tenis k Magriniům. Uvádí, že navštěvoval jen rodinu 

Zamoriniových ve via Palestro. Jiného názoru je Ida Magrini, která má na Bassaniho osobní 

                                                 
86 Srov. VENTURI, Gianni: Prime resultanze su uno scrittore. In. Ritorno al "giardino" : una giornata di studi 
per Giorgio Bassani. Op. cit., s. 19. 
87 Jména Eleonora i Marfisa jsou odvozena od žijících osob rodu d‘Este z 16. století. 

  Obr. 11 Hrobka Finzi-Magriniů  
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vzpomínku a tvrdí, že autor jejich kurt navštěvoval. Skutečnost také odráží událost ze 

Zahrady, kdy je Ermanno Finzi-Contini udán a dostává dopis s rozhodnutím o zákazu 

setkávání za účelem tenisových turnajů na jeho zahradě.88  

Ve většině Ferrarských příběhů se autor neodvážil do středu města, „prochází“ se 

výhradně po jeho okrajových částech.89 V této jižní části Ferrary, kde bydlel sám autor, se 

nalézá bydliště většiny postav: švec Cesare Rovigati má svoji dílnu na náměstí Santa Maria in 

Vado, dům Gea Josze je ve via Campofranco, v blízké via Fondo Banchetto, v č.p. 36, žila 

Clelia Trotti,90 tedy Alda Costa. Jak už bylo zmíněno výše, ich-vypravěč „trilogie“ bydlí ve 

via Scandiana, která se nachází rovněž v této části města. Jediní Finzi-Continiové a Limentani 

z Volavky bydlí jinde než ostatní, na druhé straně corsa Giovecca. Symbolicky je tak 

podtržena izolovanost této rodiny a osamělost Limentaniho ve via Mentana.  

Postupně se však Bassani blíží do středu města a zachycuje celé jeviště Ferrary. Již v 

poslední povídce ferrarského cyklu – v Dlouhé noci ve 43. – se ocitáme přímo v srdci města, 

u estenského hradu.   

Charakter míst reflektuje duševní stav hrdinů a symbolicky reprezentuje jejich vlastnosti, 

status či stav. Bassani popisuje místa jen do té míry, do níž jsou funkční vzhledem k příběhu. 

Ferrara je město dvojí tváře: někdy odráží morální úpadek postav a její popis je dosti nelibý, 

jindy ukazuje svoji mateřskou tvář a stává se útočištěm, jako např. pro vypravěče Brejliček: 

„Mie ero bastato recuperare l’antico volto materno della mia città, riaverlo ancora una volta 

tutto per me, perché quell’atroce senso di esclusione che mi aveva tormentato nei giorni 

scorsi cadesse all’istante.“ (s. 251)  

„Stačilo mi najít mateřskou tvář mého města, mít ho zase jednou pouze pro sebe, aby byl 

krutý pocit vyvržení, který mě v posledních dnech tak sužoval, rázem tentam.“ (s. 75)    

Odtažitost a aristokratičnost corsa Ercole I. zrcadlí snobství Finzi-Continiů, nuzná via 

Salinguerra zase symbolizuje těžký osud Lídy Mantovani. Zřetelný je též kontrast 

středověkých a novodobých ulic. Otevřené a živé třídy kontrastují se stísněnými a temnými 

uličkami, kde se čas zastavil a úzkost a osamělost hrdinů graduje. Vše získává nový rozměr, 

když si uvědomíme, že ve via San Romano bývala jatka a že na konci této ulice, přímo naproti 

                                                 
88 Srov. DORIGATTI, Marco. Le vite di Renzo Bonfilioli. Ferrara. Voci di una città. 2009,  n. 31 [online] 
dostupný z <http://rivista.fondazionecarife.it/it/2009/item/684-le-vite-di-renzo-bonfiglioli> 
88 Srov. FIGARI, Carlo: Incontro con Bassani. Nevydaný rozhovor s Bassanim z roku 1979. [online] [cit. 2012-
10-15]  dostupný z <http://fondazionegiorgiobassani.it/news.htm> 
90 Bydliště Clelie Trotti zmiňuje i socialista Malnate v Zahradě:  
„Svoltammo a sinistra, per via Borgo di Sotto, e Malnate accennò alle casupole di destra, dalla parte di via 
Fondo Banchetto. ‚È qui che dovrebbe stare la maestra Trotti,‘ disse.“ (s. 488) 
„Zatočili jsme vlevo po via Borgo Sotto. ‚Tady někde by měla bydlet paní učitelka Trottiová,‘ řekl [Malnate] a 
ukázal na domky vpravo směrem k via Fondo Banchetto.“ (s. 195)  
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bráně Reno, se nacházel pranýř a nedaleké ulice jsou místem nevěstinců. Bassani, jak sám 

autor prohlašoval, nepsal pro Ferrařany; ale právě jenom místní či lidé znalí Ferrary jsou 

schopni rozpoznat jednotlivá místa a tak lépe vstoupit do textu.91 

Reprezentativní třída města – corso Giovecca – se dá vnímat jako symbol pokrytecké 

morálky buržoazie, vůči které se Bassaniho hrdinové „proviní“ a jsou vyřazeni – „esclusi“ – z 

kruhu většinové společnosti. Ze studu se tyto personae non gratae vyhýbají veřejným 

místům. David, jehož rodina bydlí v noblesním paláci na hlavní třídě, se odmítá ukazovat 

s Lídou před lidmi a v její 

přítomnosti se této ulici 

vyhýbá. Sňatkem s 

Orestem Lída znovu 

získává ztracenou čest a 

symbolicky se „vrací“ na 

corso Giovecca, po kterém 

si hrdě vykračuje s 

Orestem. Hlavní třídě se 

vyhýbá i vypravěč 

Zahrady, doktor Fadigati 

nebo Bruno Lattes. Popisem pohlednice tohoto corsa začíná Procházka před večeří, kdy je do 

kontrastu dán jeho význam a neměnnost oproti bezvýznamnosti hlavní hrdinky Gemmy a 

pomíjivosti lidského života.   

Pomyslným pokračováním corsa Giovecca je viale Cavour, který se táhne až k nádraží. 

Ve třicátých letech se tato část již nalézá mimo centrum, nedaleko je průmyslová zóna u 

brány San Benedetto. Nicméně se jedná o dobrou adresu, kde ve via Cittadella, ulici kolmé na 

viale Cavour, bydlí spolužák vypravěče v Za dveřmi, příkladný student Carlo Cattolica. Právě 

v jeho domě zažívá vypravěč za dveřmi pocit nespravedlivého vyhoštění z kolektivu. 

  

                                                 
91 Srov. FRANDINI, Paola. Giorgio Bassani e il fantasma di Ferrara. Op. cit., s. 11. 

Obr. 12  Prospettiva a corso Giovecca  
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7. FERRARA A SYMBOLIKA PROSTORU  

Uspořádání Bassaniho textů vychází z geometrických struktur, především těch 

sférických, jako je kužel nebo soustředné kruhy.92 Strukturu sbíhajících se čar má Procházka 

před večeří, Poslední roky Clelie Trotti jsou postaveny na 

„quattro rigidi elementi verticali di una materia opaca e translucida, più vicina alla carta o 

alla stoffa che non alla pietra o al metallo: larghi e piatti, tutti e quattro questi elementi, divisi 

ma paralleli.” (s. 827) 

„čtyřech strnulých vertikálních tělesech z temné, průsvitné hmoty, podobné spíše papíru 

nebo látce, a ne kameni či kovu: široké a ploché, všechny čtyři rozdělené, ale i paralelní 

tvary.“  

Sférická struktura je nejvýraznější v Zahradě Finzi-Continiů, kdy hrdina překonává 

postupně jednotlivé kruhy ohraničené hradbou – zeď zahrady, brány magna domus a stěny 

Micòlina pokoje – až do středu, kde stojí vysněný cíl, tedy Micòl. Čtyřdílná struktura knihy 

zrcadlí tyto překážky na cestě k Micòlinu srdci. Nakonec musí hrdina „pokořit“ Micòl 

samotnou, avšak selhává a až do Micòl nepronikne. Micòl zůstane navždy záhadou, 

enigmatickým zjevením a vypravěč se nikdy nedozví úplnou pravdu. A stejně nejistý zůstává 

i čtenář.    

Symbolika prostoru se v Bassaniho oeuvre projevuje jak v rovině horizontální, tak 

vertikální; zároveň je přítomný kontrast vnějšího a vnitřního prostoru. Tyto prostory bývají 

oddělené pomyslnou překážkou, hranicí, již musí hrdina překonat. Uzavřený prostor je také 

charakterizován absencí světla, nalézá se ve stínu a většinou cosi skrývá; venkovní volná 

prostranství, tedy vnější prostor, naopak bývají slunečná a lež, tajemství či neřest se nemají 

kam ukrýt. Vzniká tak komplex motivů, které se neustále vracejí a dohromady vytvářejí 

ústřední téma celého Románu.  

 

7.1. Intra versus extra muros  

Ferrara, město obehnané hradbami, symbolicky vyjadřuje dva protichůdné pocity; na 

jedné straně může být ohraničené místo chápáno jako bezpečné útočiště, na straně druhé je 

zeď nepřekonatelnou hradbou a symbolizuje vězení. Bassaniho postavy vnímají tato místa 

různě v závislosti na svém duševním stavu. Místo, které se na začátku příběhu jeví jako 

útočiště, se postupně může proměnit v pomyslné vězení, ze kterého není úniku.  

 

                                                 
92 Srov. „[...] giocare con forme geometriche in prevalenza sferiche, coni, imbuti, cerchi concetrici, eccetera, 
[...].” (s. 829)  
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7.1.1. Vězení, či útočiště? 

Dichotomie vnitřek versus vnějšek odráží kategorie morálního a amorálního. Vše, co se 

děje extra muros, má negativní konotace. Uzavřený či otevřený prostor odráží psychologický 

stav postav zejména v „trilogii“ s ich-vypravěčem. V Zahradě kontrast vnitřku a vnějšku 

získává oproti zbytku textů symboliku skutečný versus iluzorní.93   

Jedním ze symbolů svobody a otevřeného prostoru je v Bassaniho oeuvre magnólie94, 

která se nacházela v jejich domě a která se vrací na stránkách téměř každého díla. Větve 

stromu „bojují“ s omezeným prostorem, snaží se překonat hranici plotu a tyčí se do 

nekonečna jako meč. Paralelním symbolem k magnólii je corso Ercole I d’Este, které se 

rovněž táhne do dálky bez jakéhokoli omezení jako meč.  

Fadigati a Malnate přicházejí odjinud a hledají ve Ferraře útočiště. Oba vnímají město 

velmi pozitivně. Jsou zaslepeni svými ideály, Fadigati je v zajetí svých nadějí na lepší 

budoucnost po létech strávených ve stísněné atmosféře rodných Benátek a Malnate vidí vše 

pod úhlem komunistické ideologie. Za své iluze a slepotu nakonec oba zaplatí nejvyšší 

možnou cenu. Alochtonní postavy také rozšiřují horizont za hranice hradeb města, ukazují 

svět extra muros.  

Pro autochtonní postavy je Ferrara městem sice milovaným, zároveň však zatracovaným. 

Tak se ostatně o Ferraře vyjadřuje i autor sám. Ferrarské postavy jsou symbolicky zavřeny 

uvnitř hradeb svého města jako ve vězení, ze kterého nemohou ven, hrdinové nejsou s to své 

město opustit. Tak vnímá Ferraru Alberto Finzi-Contini i vypravěč Zahrady, totéž sděluje 

Clelia Trotti Brunovi:  

„La verità è che luoghi dove si ha pianto, dove si ha sofferto, e dove si trovano molte risorse 

interne per sperare e resistere, sono proprio quelli a cui ci si affeziona di più. Guardi, Lei, per 

esempio. Poteva andarsene via [...]. Ha preferito restare qui, a lottare e a soffrire. E adesso 

questa terra, questa vecchia città [...] sono diventate doppiamente sue. Lei non le 

abbondonerà mai più.“ (s. 146)  

„Pravda je taková, že místa, kde člověk plakal, kde trpěl a kde nalezl mnohé vnitřní zdroje 

naděje a vzdoru, jsou těmi, na kterých člověku záleží nejvíce. Podívejte se kupříkladu na 

sebe. Mohl jste odejít [...]. Avšak raději jste zůstal tady, abyste bojoval a trpěl. A nyní tato 

země, toto staré město [...] se staly dvojitě Vaše. Už je nikdy neopustíte.“ 

Motiv vězení je přítomen také v Za dveřmi, kde hlavní hrdina vnímá třídu jako žalář:  

La scuola intesa come galera, il preside come direttore della medesima, i professori come 

secondini, i compagni come galeotti: [...].“ (s. 514) 

                                                 
93 Srov. ODDO DE STEFANIS, Giusi. Bassani entro il cerchio delle sue mura. Op. cit., s. 133nn 
94 Srov. PAVANI, Monica. L’eco di Micól. Itinerario bassaniano. Op. cit., s. 31 
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„Škola chápaná jako vězení, hlava školy jako jeho ředitel, profesoři jako žalářníci, žáci jako 

trestanci: [...].“ 

 

7.1.2. Překážky a propasti 

Souvisejícím motivem, který se často vrací, je motiv překážky, ať už domnělé či reálné, 

kterou hrdina není schopen překonat. Mezi hrdiny stojí pomyslná bariéra, která brání jejich 

komunikaci. Například Lída Mantovani se snaží zoufale navázat kontakt s Davidem, avšak 

její snaha „naráží“ na pomyslnou zeď. Neúspěšné jsou i rozhovory mezi Lídou a Orestem, 

přičemž jejich komunikace spočívá v Orestově monologu. 

Často dochází ke scénám, kdy hrdina pozoruje druhého, který je oddělen překážkou. 

Vypravěč Za dveřmi stojí oddělen dveřmi a dozvídá se o sobě „pravdu“ od svého spolužáka. 

Nemá však odvahu dveře rozrazit a čelit skutečnosti tváří v tvář. Pino Barilari je uzavřen ve 

svém pokoji a pozoruje dění ve městě stejně jako ve věži izolovaný Geo. Oba jsou odděleni 

od vnějšího světa dvojitou vrstvou skla, okny a svým dalekohledem či kukátkem a jsou 

uzavřeni čtyřmi stěnami ve středu pomyslných kruhů; jejich pokoj se tak stává 

vězením-útočištěm. 

Symbolickou vrstvou skla svých zlatých brejliček je oddělen i doktor Fadigati. Do doby, 

dokud respektoval pravidla a dodržoval mezi svojí neřestí a světem tuto pomyslnou hranici, 

byl akceptován. Veškerá Fadigatiho úcta, kterou ztrácí potyčkou s Deliliersem, je symbolicky 

zastoupena prasklým sklem jeho brýlí; Deliliers symbolicky „rozbíjí“ hranici, jež bránila před 

společností Fadigatiho tajemství. To se nyní dostává na povrch a hrdina je zatracen.  

V Zahradě je oddělena stará a mladá generace, propast mezi nimi je vyjádřena nesnadnou 

přístupností jejich místa, „côté staří“ se nacházejí na zastíněném prostranství, které je 

dostupné jen po podivném masivním mostě z černých trámů. Generační propast je přítomná i 

mezi vypravěčem a jeho otcem a rodí se v Za dveřmi, když hrdina vidí své rodiče v novém 

světle. 

Motiv spojení a rozdělení, tedy překonání překážky, zastupuje v Zahradě telefon95, který 

je symbolem propojení vypravěčova světa s magna domus, zároveň jakožto prostředek 

komunikace na dálku značí i nepřekonatelnou vzdálenost mezi vypravěčem a Micòl. Slyší její 

hlas, ale ona zůstává – navzdory zdánlivé blízkosti – neuchopitelná a vzdálená. Ve svých 

                                                 
95 Srov. FIGARI, Carlo: Incontro con Bassani. Nevydaný rozhovor s Bassanim z roku 1979. [online] [cit. 2012-
10-15]  dostupný z <http://fondazionegiorgiobassani.it/news.htm> 
 



 
 

58 
 

pokojích, ve svých imaginárních světech, jsou „uzavřeni“ i jednotliví členové rodiny 

Finzi-Continiů a k jejich propojení dochází rovněž za pomoci telefonu.   

Bassani často proti sobě staví jedince z různého prostředí a mezi světy hrdinů vzniká 

nepřekonatelná propast, „il muro invisibile“96 („neviditelná zeď“): Gemma vs. Elia Corcos, 

Lída vs. David, vypravěč vs. Finzi-Continiové, vypravěč novely Za dveřmi vs. Cattolica, žid 

Bruno Lattes vs. Adriana Trentini, „la vamp americana e ariana“ (s. 778).  

Kontrastními postavami jsou také sourozenci Alberto a Micòl. Alberto zastupuje stín; 

postrádá energii a neustále se uzavírá uvnitř, do svého pokoje. Tato jeho fixace na věci, 

neživé objekty, a funkčnost zařízení jeho útočiště odkazují k citové smrti. Vitální Micòl 

naopak volí otevřené prostory a čas tráví raději v zahradě. Micòl představuje světlo, život, 

smyslnost. Symbolicky jsou i její vlasy plavé, 

 „di quel biondo particolare striato di ciocche nordiche, da fille aux cheveaux de lin“ (s. 313) 

„světlé zvláštním způsobem, světlé jako len“ (s. 39)  

Vrcholem totální opozice je příběh Gea Josze, proti kterému stojí celá Ferrara:  

„Geo, da un lato; Ferrara e la sua società (non esclusi gli ebrei scampati ai massacri) 

dall’altro lato [...].“ (s. 93) 

„Geo na jedné straně; Ferrara a její společnosti (včetně židů, kteří unikli masakrům) na 

straně druhé [...].“ 

Geo je izolován na základě zkušenosti, nemůže s většinou sdílet stejné hodnoty. Neustále 

jim připomíná to, co oni už nechtějí slyšet, následkem čehož je opět vytlačován ze společnosti 

– během válečných let nařízením zákona, nyní z vůle obyvatelstva –, až nakonec zmizí úplně. 

Jedině rodina Finzi-Continiů se izoluje dobrovolně, ostatní jsou vytlačeni na okraj proti 

vlastní vůli. Ich-vypravěč sice touží po útočišti, chce se skrýt před světem do své samoty, 

avšak nejedná se zde o pocit výjimečnosti a elitářství jako v případě Finzi-Continiů, za jeho 

touhou po úkrytu a samotě stojí strach. Vypravěč Zahrady jako dítě fantazíruje o tom, jaké by 

to bylo, kdyby zůstal ukryt v jeskyni u hradeb, kam si schovává kolo. Také vypravěč Za 

dveřmi nepřestává snít o samotě:  

                                                 
96„E le bastava antivederlo, Elia, immaginarselo solamente, per sapere una volta di più che nel cucinone affolato 
[...] dove neppure a Gemma, benché moglie e padrona, era mai riuscito di oltrepassare il muro invisibile dietro il 
quale Elia si estraniava da tutto quanto lo circondasse, lei, la sorella e cognata nubile, non avrebbe in ogni caso 
potuto occupare un posto in disparte, un piccolo posto molto secondario e in sottordine.“ (s. 68) 
„A stačilo jí jen si Eliáše představit, jen ho vidět v duchu, [...] v té obrovké kuchyni, kde ani Gemma, ač byla 
jeho žena a paní domu, nedokázala nikdy překročit neviditelnou zeď, za niž se Elia schovával před tím vším, co 
ho obklopovalo – [...] ona, neprovdaná sestra a švagrová, nemohla než zaujmout místečko, skromné a podřadné.“ 
(s. 26)  
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„Oh, andarmene via, fuggire! Non vedere più nessuno, e soprattutto non essere veduto più da 

nessuno!” (s. 607)  

„Oh, odejít pryč, utéct! Už nevidět nikoho a především nebýt nikým viděn!”  

Přechody mezi jednotlivými etapami pomyslné cesty do srdce Micòl jsou zastoupeny 

prahem. V souvislosti s jeho přechodem se opakovaně vyskytují nějaká úskalí, která 

představují obtížnost vypravěčovy pouti a symbolizují Micòlinu nedostupnost (nefunguje 

zvonek či zámek, dveře nejdou otevřít apod.).    

Vrcholnou scénou románu Volavka a okamžikem zlomu v Limentaniho životě je jeho 

pohled skrze vitrínu obchodu s vycpanými zvířaty. Za sklem se v Bassaniho díle skrývá vždy 

něco tajemného, vysněného, co hrdina nezná a čím je přitahován. V Limentaniho případě se 

tímto „objektem touhy“ stává sama smrt, která je již v průběhu děje předznamenána 

nehybným, mrtvým tělem zastřelené volavky.  

 

7.1.3. Světlo a tma  

Kontrast světla a tmy se v Románu objevuje na mnoha místech a postavy jsou 

symbolicky stavěny na světlo nebo naopak do stínu dle svého rozpoložení či dle situace. 

Marilena Renda zdůrazňuje ve spojitosti s touto opozicí také Bassaniho zálibu v používání 

lexika souvisejícího se stínem či mlhou, zejména v souvislosti s citlivou otázkou židovství 

hrdinů.97   

Tma a noc mají tradičně negativní konotaci, stín skrývá něco nedovoleného, mnohdy 

zvráceného, zakázaného. Je symbolickým místem, kde pravda zůstává skryta, značí cosi 

enigmatického či lživého. Asociuje nejistotu a strach, avšak v určitém kontextu stín může 

znamenat i místo bezpečí, útočiště, úkryt před světem a skutečností. Kontrast mezi světlem a 

tmou, jak už bylo uvedeno výše, je paralelní s opozicí „uvnitř“ versus „venku“.     

Micòl hodně mluví o svém dětství a minulosti, avšak zároveň řadu věcí udržuje v tajnosti, 

v enigmatickém stínu. Její pokoj, tajemný uzavřený prostor, dlouho zůstává pro vypravěče 

verboten, nechce ho přiblížit ani slovy. Ve stínu tajemství zůstává i její vztah k Malnatovi98 

nebo její zimní pobyt Benátkách.  

Benátky obecně mají v Bassaniho díle negativní konotaci a často jsou popisovány 

ironickým tónem. Je to tmavé město plné stinných a stísněných uliček a tlejících kanálů. 

Město zavání rozkladem a symbolizuje smrt a úpadek. Profesor Ermanno ze všech možných 

                                                 
97 Srov. RENDA, Marilena. Bassani, Giorgio. Un ebreo italiano. Op. cit., s. 107 
98 Srov. „Che cosa c'è stato, fra loro due? Niente? Chissà.” (s. 508) 
„K čemu tedy mezi nimi došlo? K ničemu? Kdoví.” (s. 214)   
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památek, které se v Benátkách nacházejí, symbolicky vybírá hřbitov. Benátky se v očích 

vypravěče stávají městem neřesti, kam se vzdaluje jeho milovaná Micòl. Doktor Fadigati, 

který kvůli své neřesti spáchal sebevraždu, pocházel právě z Benátek.  

Kontrast světlo versus tma odkazuje na dva paralelní světy a dvě odlišné tváře 

Fadigatiho. Jeho ordinace ve via Gorgadello (dnes via Adelardi), tedy veřejný prostor, je plná 

světla, je symbolem setkání, vyhledávaným místem ferrarské buržoazie. Oproti tomu 

pracovna Fadigatiho – stejně jako např. pracovna doktora Corcose v Procházce před večeří – 

zůstává světu skryta, ožívá jen v noci, skryta za staženou okenní roletou. Ferrarské buržoazii 

vrtá hlavou,  

„cosa mai succedeva di Athos Fadigati dopo che l’infermiera aveva chiuso la porta a vetri 

dell’ambulatorio dietro le spalle dell’ultimo cliente.“ (s. 191)  

„co se vlastně děje s Athosem Fadigatim, když ošetřovatelka zavře zasklené dveře ordinace 

za posledním pacientem.“ (s. 11) 

„Temným“ místem je i kino, kam se Fadigati vypravuje ve večerních hodinách. Fadigati 

vždy vyhledává místo v hledišti, a nikoli na balkóně jako zbytek městské buržoazie, utíká 

před vlastní sociální vrstvou a hledá útočiště v hledišti mezi prostými lidmi. Paradoxně je tak 

přímo na očích publiku na balkóně a odlesky jeho brejliček přitahují pozornost pohoršené 

buržoazie:  

 „Ma anche qui, ai posti di galleria, dove le persone distinte si ritrovavano sempre fra loro 

come in un salotto, preferiva gli ultimi posti di platea. E quale imbarazzo per le persone 

distinte vederlo là di sotto, così ben vestito, confuso in mezzo alla peggiore ’teppa popolare’! 

[…] Ficcando gli sguardi nelle tenebre, oltre la balaustrata della galleria, lo cercavano là, in 

basso, lungo le sordide pareti laterali, presso le porte delle uscite di sicurezza e delle latrine, 

senza trovar requie finchè non avessero colto il tipico luccichio che i suoi occhiali d’oro 

mandavano ogni tanto attraverso il fumo e l’oscurità: un piccolo lampo inquieto, proveniente 

da una lontananza straordinaria, davvero infinita…” (s. 193, 196)  

„Místo aby se posadil na balkón, kde se lepší lidé scházeli jako v salónku, i tady šel radši 

dozadu v přízemí. V jakých asi rozpacích se ocitali lepší lidé, když ho tam viděli pod sebou, 

toho slušně oblečeného pána, mezi tou nejhorší ‘chátrou’! […] Upírali zrak do tmy pod 

balkónem, hledali ho u špinavé stěny dole, u nouzového východu a vchodu na záchody a 

nedali si pokoj, dokud v kouři a ve tmě nezahlédli záblesk jeho zlatých brejliček: nepatrný, 

neklidný třpyt kdesi v neskutečné dálce, nebo spíš v nekonečnu...” (s. 13, 16) 

Skleněnou bariérou je doktor Fadigati odloučen ve vlaku, je uvězněn v uzavřeném 

prostoru svého kupé. To symbolizuje i jeho svázanost s určitou sociální vrstvou, Fadigati se 

cítí uvězněn v okovech této společnosti. Snaží se utéct do druhé třídy, mezi studenty, a 

neuvědomuje si svoji směšnost a ztrátu veškeré úcty.   
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„ [...] scorgere il dottor Fadigati che, da dietro lo spesso cristallo del suo scompartimento, 

osservava la gente attraversare i binari e affrettarsi verso le carrozze di terza. 

Dall'espressione di invidia accorata del suo viso, dalle occhiate di rimpianto con le quali 

seguiva la piccola folla campagnola a noi così indigesta, pareva poco meno che un recluso. 

[...].”  (s. 205)  

„[...] člověk vždycky zahlédl doktora Fadigatiho za silným sklem okénka, jak pozoruje lidi 

přebíhající přes koleje k vagónům třetí třídy. S tím usouženým a závistivým výrazem ve tváři 

a lítostivými pohledy, jež vrhal na sběh venkovských lidí, které jsme my naopak nesnášeli, 

vypadal jako privilegovaný politický vyhnanec, [...].“ (s. 26) 

Otevřený prostor plný slunce, jeviště, kde Fadigati přestane skrývat své tajemství a nechá 

vyjít pravdu na světlo, je pláž v Riccione, letní sídlo ferrarské buržoazie. Svoji pravou tvář 

zde ukazují i někteří Ferrařané, kteří otevřeně vyjadřují svůj postoj k právě vyhlášeným 

rasovým zákonům (např. rodina Lavezzoliů). Podzimní opuštěná pláž a temné vody moře 

naopak předznamenávají vypravěčovu nelehkou budoucnost a osamělost následujících měsíců 

a ukazují další směr Fadigatiho osudu: 

„ll deserto del mare, da cui erano scomparse anche le vele de pescherecci [...], rispondeva al 

deserto altrettanto completo della spiaggia. [...] Per più di tre ore rimasi così, con gli occhi 

fissi a un vecchio [...], e con quella musica negli orecchi, non meno triste e instancabile. [...] 

Il sole aveva allungato di molto le ombre delle tende e degli ombrelloni. Quella 

dell’ombrellone di Fadigati toccava ormai quasi l’acqua.” (s. 234) 

„Mo ře bylo pusté, zmizely i plachty rybářských člunů [...],  a opuštěná byla i pláž. [...] Přes 

tři hodiny jsem tam zůstal s očima upřenýma na jednoho starce, [...] a poslouchal jsem 

hudbu, která byla neúnavná, jako ten stařec a stejně smutná. Stíny stanů a slunečníků se 

prodloužily, Fadigatiho slunečník vrhal stín málem až k vodě.” (s. 56)  

Vnitřní uzavřené prostory zvyšují úzkost Bruna Lattese, raději se pohybuje venku než 

doma, kde je uzavřen ve své nevrlosti a nehybnosti. V tmavých uzavřených prostorech vrcholí 

tragédie vypravěče Zahrady, když jeho láska k Micòl je bez milosti odmítnuta. K první scéně 

dochází ve stísněném prostoru Perottiho kočáru. Vypravěč za sebou nechá otevřená dvířka, ta 

se však záhy sama setrvačností zavřou. V hermeticky uzavřeném prostoru, který připomíná 

salónek, symbolicky dojde ke zlomu a do té chvíle sdílná Micòl se uzavře: 

„mossa da un impulso imprevedibile si era scostata bruscamente, rannicchiandosi nel suo 

angolo. Le sopracciglia corrugate, i tratti del viso affilati dalla stessa esressione di strano 

livore [...] guardava davanti a sé.” (s. 369) 

 „nepředvídatelným impulzem si [...] odsedla a schoulila se do svého rohu. Teď hleděla před 

sebe, vraštila obočí, tahy obličeje jí zvýrazněly podivnou záští.“ (s. 88)      
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Vypravěč se nakonec k polibku odhodlá až později v Micòlině pokoji, dalším uzavřeném 

prostoru, kde je pokořen a odmítnut. Tyto dva prostory prolamují vypravěčovu naději a iluzi, 

že by mezi nimi mohlo k něčemu dojít.  

Definitivě otevírá vypravěči oči jeho otec. Do té doby zela mezi nimi propast, zejména 

vypravěč se brání jakékoli intimitě a postavil hráz proti otcovým pokusům o důvěrnost. Tato 

pomyslná bariéra je zbořena jedné letní noci ve třicátémdevátém. Vypravěč se vrací z nočních 

toulek s Malnatem a vidí, že v temné chodbě probleskuje světlo v otcově pokoji. Tato pohnutá 

doba otce a syna sblíží, zapřednou se do vážného rozhovoru o vypravěčově budoucnosti, jenž 

končí tichým, něžným objetím. Vypravěč se v té chvíli nadobro vzdává Micòl. Pravda se opět 

symbolicky dostává na povrch v osvětleném prostoru pokoje otce, který je podivně rozzářený 

a jeho světlé oči zrcadlí dobrotu a moudrost. 99 Tón rozhovoru odráží atmosféru doby, která 

židy postavila mimo život:  

„[...] parlava come se io e lui fossimo già morti, ed ora, da un punto fuori dello spazio del 

tempo, discoressimo insieme della vita, di tutto ciò che nel corso delle nostre vite rispettive 

sarebbe potuto essere e non era stato.” (s. 497)  

 „Mluví [...], jako bychom byli oba, já i on, už mrtvi a teď jako bychom seděli někde mimo 

prostor a čas a diskutovali spolu o životě, o tom, co se za našich životů může stát a nestane.” 

(s. 195)  

 

7.1.4. Na konci chodby 

Minulost Bassani symbolicky umísťuje na konec chodby, do vzdáleného stínu, minulost 

zůstává záhadná, enigmatická, nicméně je možné ji dostihnout:  

„Bisogna, tuttavia, se proprio si ha voglia di recuperarlo, percorrere una specie di corridoio 

ad ogni istante più lungo. Laggiù, in fondo al remoto, soleggiato punto di convergenza delle 

nere pareti del corridoio, sta la vita, vivida e palpitante come una volta, quando primamente 

si produsse.” (s. 826) 

„Nicméně chce-li ji člověk dohonit, je potřeba proběhnout jakousi chodbou, která se každým 

okamžikem prodlužuje. Tam, na vzdáleném slunném konci, kde se sbíhají černé stěny 

chodby, se nalézá život, živý a pulzující jako kdysi, když poprvé vznikal.“  

Na konci chodby je umístěna i třída v Za dveřmi nebo pokoj, ve kterém přechodně bydlí 

Lída Mantovani s Davidem, či pokoj vypravěče Zahrady.  

                                                 
99 Srov. „[...] come quella bianchezza [...] si accordasse alla serenità sorprendente, straordinaria, all’inedita 
espressione di bontà piena di saggezza che gli illuminava gli occhi chiari.” (s. 493)  
„[...] a jak se tahle bělost [...] shodovala s překvapující a podivnou rozzářeností, s nevídaným výrazem dobroty 
plné moudrosti, která zářila v jeho světlých očích. (s. 199)  
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Stejně jako Bassani i jeho hrdinové trpí posedlostí minulostí, např. jedna z prvních 

autorových literárních postav Lída Mantovani:   

„[...] come carattere aveva un grosso diffetto [...]: quello cioè di star sempre con la faccia 

girata indietro, a rimasticare cose passate. Perché mai, al contrario, non si sforzava di 

guardare un poco dalla parte opposta, verso l’avvenire?“ (s. 20) 

„[...] její povaha měla jednu velkou vadu [...]: a to že byla pořád otočená čelem vzad a 

probírala se věcmi minulými. Proč se, naopak, nesnažila hledět taky trochu na opačnou 

stranu, směrem k budoucnosti?” 

O budoucnost se nezajímají ani Micòl a vypravěč Zahrady. I oni věčně hledí směrem do 

minulosti: 

„Certo è che, quasi presaga della prossima morte, sua e di tutti i suoi, Micòl ripeteva di 

continuo anche a Malnate che a lei del suo futuro democratico e sociale non gliene importava 

un fico, che il futuro, in sé, lei lo abborriva, ad esso preferendo di gran lunga ‘le vierge, le 

vivace et le bel aujourd’hui’, e il passato, ancora di più, ‘il caro, il dolce, il pio passato.’“ (s. 

508) 

„Jisté je, že skoro jako předzvěst blízké smrti, své i svých blízkých, Micòl neustále 

opakovala i Malnatovi, že jí na jeho demokratické a sociální budoucnosti nic nesejde, že na 

budoucno jako takové kašle a že jí je mnohem milejší ‘le vierge, le vivace et le bel 

aujourd’hui’ a minulost, ta drahá, sladká, svatá minulost ještě víc.“ (s. 214) 

Micòl symbolizuje rovněž smrt, její myšlenky a slova jsou předzvěstí tragického osudu 

celé rodiny, jako jediná si uvědomuje pomíjivost světa: 

„,Guarda invece là il sandolino, e ammira, ti prego, con quanta onestà, dignità, e coraggio 

morale, lui ha saputo trarre dalla propria assoluta perdita di funzione tutte le consequenze 

che doveva. Anche le cose muoiono, caro mio. E dunque, se anche loro devono morire, 

tant’è, meglio lasciarle andare. C’è molto più di stile, oltre tutto, non ti sembra?’” (s. 375) 

„,Podívej se ale na maňáska a obdivuj, prosím, s jakou důstojností a ctí a odvahou dovedl ve 

vlastní úplné ztrátě funkce jít do všech důsledků! I věci umírají, můj milý. A tak, musí-li i 

ony umřít, je lepší je nechat na pokoji. Je to mimo jiné stylovější, nezdá se ti? ’“ (s. 89) 

Ve všech dílech se hlavní hrdina snaží nahlédnout do svého vlastního nitra, pochopit 

svoji minulost, sám sebe. V Brejličkách protagonisté více než jinde čelí otázce svého 

židovství a své jinakosti, v Zahradě se hrdina musí vyrovnat s první láskou, navíc, jak už to 

tak bývá, nedostupnou, a v Za dveřmi se toto téma samo nabízí, neboť hrdina se ocitá na 

prahu dospívání a pohled do vlastního nitra je velmi bolestivý. V prvních dvou románech se 

introspekce děje za pomoci druhého (Fadigati, Micòl) na konkrétním místě (hradby, zahrada 

Finzi-Continiů), v Za dveřmi je naopak protagonista sám ve svém vnitřním světě, kterému 

musí čelit.  
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Přítomnost, reálný svět hic et nunc, symbolizuje Ferrara, jakmile se přiblížíme hradbám a 

shlížíme na město v dálce, ocitáme se ve vysněném světě budoucnosti:  

„Quand’ecco, guardando [...] al vasto paesaggio urbano che mi si mostrava di lassù in tutta la 

sua estensione, mi sentii d’un tratto penetrare da una gran dolcezza, da una pace e da un 

gratitudine tenerissime. [...] Il futuro di persecuzioni e di massacri che forseci attendeva (fin 

da bambino ne avevo continuamente sentito parlare come di un’eventualità per noi ebrei 

sempre possibile), non mi faceva paura.“ (s. 250n)  

„A jak jsem se tak díval, [...] a na město, které se mi předvádělo v celé své rozloze, najednou 

jsem pocítil, jak mě zaplavuje něha, klid a sladká vděčnost. [...] Budoucnost plná perzekucí a 

masakrů, která nás možná čekala (už jako dítě jsem o nich slýchával jako o něčem, co nás 

může postihnout), mi přestala nahánět strach.“ (s. 75)  

Paralelou chodby je tunel, který se opakovaně vyskytuje na stránkách Za dveřmi. Hrdina se 

znovu a znovu ocitá v různých klaustrofobických prostorách, kde je uzavřen překážkami.100 

Vypravěč se nebyl schopen postavit pravdě, která se nachází až na konci tunelu, jenž mu 

připadá nekonečný, a pravda tak zůstává nedostupná. Jinde vypravěč říká, že žil  

 „ [...] con la sensazione continua [...] di venire sospinto a grado a grado verso qualcosa di 

ignoto e di minacioso, ma senza che niente di preciso accadesse mai. Luciano parlava, 

parlava. La sua voce mi teneva fermo, mi chiudeva dentro le sue spire basse e rozzanti. Ho 

pocchi ricordi precisi di quel periodo: vivevo come dentro una galleria sotterranea.“ (s. 556)  

„[...] s neustálým pocitem [...], že jsem krůček po krůčku postrkován k něčemu neznámému a 

děsivému, avšak nikdy k ničemu konkrétnímu nedošlo. Luciano mluvil a mluvil. Jeho hlas 

mě brzdil, uzavíral dovnitř jeho nízkých a neotesaných zákrutů. Na to období mám málo 

jasných vzpomínek: žil jsem jako uvnitř podzemního tunelu.“   

Pulga je vypravěčem přirovnán k nemoci a svojí přítomností nakazil i do té doby posvátný 

prostor jeho domova. Domov přestává být pro vypravěče útočištěm, stejně jako je nadobro 

znevážen obraz matky.101 Nicméně pravdě nemůže nikdo uniknout a vypravěč se musí stejně 

podívat „novýma“ očima na svoji matku a vrátit se domů poté, co zbaběle utekl zpoza dveří. 

Jeho návrat domů je symbolicky zachycen jako přechod ze stínu do světla, tedy směrem 

k pravdě; symbolika tohoto přechodu je podtržena dalším Bassaniho typickým motivem, 

překážkou v podobě skleněných dveří:  

„[...] uscendo lentamente dall’ombra verso la luce, mi avvicinai alla larga porta a vetri che 

divideva il salotto dalla camera da pranzo.” (s. 597) 

                                                 
100 Srov. RENDA, Marilena. Bassani, Giorgio. Un ebreo italiano. Op. cit., s. 130  
101 Symbolicky je toto prohlédnutí zastoupeno pohledem na fotku z vypravěčova raného věku, na které ho matka 
drží v náručí a usmívá se do objektivu. Vypravěč teprve nyní chápe smysl tohoto úsměvu, který patří otci, jenž 
scénu fotí. Srov. s. 599 
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„[...] vycházel jsem pomalu ze stínu směrem ke světlu, přiblížil jsem se k širokým 

skleněným dveřím, které oddělovaly obývací pokoj od jídelny.“ 

Konstanty, které symbolicky znázorňují úzkost a touhu po útočišti, se znovu a ve velké 

míře vracejí ve Volavce; Limentani čelí tmavým chodbám, úzkým schodištím a dalším 

klaustrofobickým temným prostorám zejména v uzavřeném světě hotelu.  

 

7.1.5. Ztracený ráj 

Zahrada byla místem, které Finzi-Continiovy dříve oddělovalo od vnějšího světa, kam se 

dobrovolně uzavřeli, když se v 19. století brány ghetta naopak otevřely. Jediným místem 

kontaktu s vnějším, reálným světem byla v dětství pro Alberta a Micòl návštěva školy na 

konci roku, kde jsou však spíše jako „hosté“, a také výhled na vlakové nádraží, které se nalézá 

hned za zdmi jejich zahrady. Nyní se toto izolované místo naopak stává místem setkání a 

úniku před vnějším světem, kde vládnou rasové zákony, protože, jak říká Micòl: 

„ [...] ormai siamo tutti quanti sopra la stessa barca. Al punto in cui ci troviamo, continuare a 

fare tante distinzioni trovo anche io che arebbe stato piuttosto. ridicolo.“ (s. 366)  

„[...] teď jsme všichni na jedné lodi. V situaci, v jaké jsme, by bylo i podle mne spíš směšné 

dělat takové rozdíly.“ (s. 86)  

Zahrada je zároveň místo ztraceného mládí, místo symbolizující lásku k Micòl, se kterou 

se hlavní hrdina dlouho prochází mezi stromy a kde společně unikají do rozhovorů a společné 

intimity. Je to místo, které zmizelo z povrchu zemského (stromy byly vykáceny již za války), 

o to více podléhá nostalgii a idealizaci. Zahrada obehnaná zdí symbolizuje ztracený ráj, ze 

kterého byl vypravěč vyhnán po svých neshodách s Micòl:  

„Cacciato dal Paradiso, aspettavo in silenzio di esservi riaccolto. Ma soffrivo: certi giorni 

atrocemente. Ed era stato allo scopo di alleviare in qualche modo il peso di una lontananza e 

di una solitudine spesso intollerabili  [...].“ (s. 468) 

„Byl jsem vyhnán z ráje, ale nebouřil jsem se, čekal jsem mlčky, až budu přijat zpět. Přesto 

jsem trpěl: někdy přímo hrozně. [...] jen proto, abych nějak ulehčil svému odloučení a 

samotě, které byly často nesnesitelné.“ (s. 176) 

Zahrada je – stejně jako Ferrara pro Bassaniho – místo zatracené a milované; přitažlivé 

síle magna domus vypravěč není schopen vzdorovat:  

 „Per qual motivo mi ostinavo a ritornare ogni giorno in un luogo dove, lo sapevo, non avrei 

potuto raccogliere che umiliazioni e amarezza? Non sparei dirlo esattamente. Forse speravo 

in un miracolo, in un brusco cambiamento della situazione, o forse, magari, andavo proprio 

in cerca di umilizaioni e di amarezza...“ (s. 462) 
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„Proč jsem se tak umíněně vracel každý den tam, kde se mi dostávalo jen ponížení a 

hořkosti? Přesně nevím. Možná jsem věřil v zázrak, v náhlou změnu situace, nebo dokonce 

možná že jsem právě vyhledával ponížení a hořkost...“ (s. 171)   

Kdo opustí Ferraru, už se obvykle nevrátí do její „mateřské“ náruče, harmonie jejich 

vztahu je navždy narušena. Jakmile se hrdinové ocitnou mimo „ochranu“ hradeb, dochází k 

tragédii. V Riccione začíná úpadek Fadigatiho a rasové zákony jsou symbolicky vyhlášeny 

v době, kdy se postavy Brejliček nacházejí mimo Ferraru. V Riccione dochází také 

k závěrečné konfrontaci vypravěče Za dveřmi s Pulgou, kdy protagonista opět nevyužije svoji 

šanci reagovat na Pulgovy urážky; zde též Adriana definitivně odmítá Bruna Lattese.  

Do via Ghiara, mimo ochranné zdi ghetta, odchází bydlet Elia Corcos, jeho rodina 

symbolicky zůstává ve via Vittoria, v srdci židovské komunity. Pocit vyčlenění z většinové 

společnosti symbolicky odrážejí také zdi kostela102, které představují nepřekonatelné hradby a 

vrhají opět postavy extra muros. Kostel symbolizuje privilegovaný prostor, kam tyto postavy 

nemají přístup. Tento pocit zažívá vypravěč Za dveřmi u kostela del Gesù, kde potká 

Cattoliku, nebo vypravěč Brejliček:   

„Adossato al portone del Palazzo Arcivescovile, confinato in un angolo dela piazza [...], mi 

sentivo tagliato furoi, irrimediabilmente un intruso.“ (s. 255)  

„Opřen o vrata arcibiskupského paláce, zahnán do kouta náměstí [...], cítil jsem se mimo, 

jednou provždy jako vetřelec.“ (s. 80)  

 

7.2. Supra versus infra 

Prostorové umístění hrdinů na vertikální ose odpovídá jejich morálnímu postavení; kdo je 

usazen výše, má lepší „rozhled“ i morální převahu a situace se řídí podle jeho morálních 

zásad.   

V Zahradě je takto nastaven vztah mezi vypravěčem a Micòl již od prvního setkání u 

brány San Benedetto blízko Andělských hradeb (Mura degli Angeli). Je to místo obzvláště 

opuštěné a liduprázdné; o to více je vypravěč překvapen, když na něj ze zdi zahrady shlíží a 

volá Micòl. Micòl je symbolicky umístěna výše, morálně tedy stojí nad hrdinou, a vzdálenost 

mezi nimi je tak velká, že ji hrdina nebude nikdy schopen překonat. Zároveň se zde opět 

opakuje symbolika zdi jako nepřemožitelné překážky, za kterou stojí Micòl. Tato morální 

nadřazenost Micòl se vrací v magna domus, kde je její pokoj v patře ve věži, kam se vypravěč 

musí dopravit výtahem.  

                                                 
102 Srov. ODDO DE STEFANIS, Giusi. Bassani entro il cerchio delle sue mura. Op. cit., s. 201 
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Vertikální umístění postav, které představuje morální pozici, se opakuje také 

v Brejličkách, kdy ferrarská buržoazie shlíží z balkónu v kině na Fadigatiho dole v hledišti. 

Jeho brýle odrážející světlo symbolicky vynášejí jeho neřest na světlo. Na vyvýšeném místě, 

nad „jevištěm“ Ferrary, se nacházejí i dva hrdinové Ferrarských příběhů, Geo Josz a Pino 

Barilari. Elia Corcos v Procházce před večeří vidí věci rovněž z výše, jako by se díval 

z prostoru mimo tento svět:  

„Neanche se lui, a partire dal mattino sucessivo alla sera [...], cose e persone le avesse sempre 

guardate proprio così: dall’alto, e in gualche modo da fuori dal tempo.“ (s. 73)  

„jako by se hned nazítří po tom večeru začal dívat na věci i na lidi výhradně právě takhle: 

svrchu a tak trochu mimo čas.“ (s. 31)  

Nadřazené postavení však nemusí vždy znamenat, že daná postava je morálně výše, 

v mnohých případech má jen převahu moci a vztah má povahu oběť-tyran. Tak je tomu ve 

vztahu chlapců v Za dveřmi, kdy se Pulga staví do role oběti, podřízeného, avšak ve 

skutečnosti je tím trýznitelem on. Vypravěč si naivně užívá svého pocitu pomyslné 

nadřazenosti –  

  „[...] debbo confessare che, specie da principio, la sua umiltà di profugo, la sua totale 

sottomissione di inferiore e di protetto, mi davano un senso si appagamento quasi 

inebriante.“ (s. 543, 544) 

„[...] musím přiznat, že v zásadě, mi jeho poníženost uprchlíka, jeho úplná pokora 

podřízeného, chráněnce, dávala téměř opojný pocit uspokojení.“  

–, až mu jednoho dne Cattolica prozradí, jak se situace ve skutečnosti má. Vypravěč je 

rozhodnutý se proti této nespravedlnosti bránit,103 avšak nakonec neudělá vůbec nic a tato 

pasivita zůstane pro vypravěče jako  

“l’ulcera [...] a suppurare in segreto, lenta, torpida, immedicabile...“ (s. 609) 

„v řed [...], který hnisal potají, pomalu, neustále, bez naděje na vyléčení...“ 

Osud hrdiny Za dveřmi předjímá jeho dilema na začátku roku, kdy se rozhoduje, kam se 

posadí ve třídě. Stojí nejistě, pln strachu na prahu třídy a přemýšlí, kam vlastně patří. Sám 

sebe vyčleňuje a usedá do „vyhnanství“ poslední řady:  

„Avevo lasciato fare agli altri, ai nostri e ai loro, restando sulla soglia dell’aula a osseravare 

disgustato la scena, e andando infine a sedermi laggiù, nell’ultimo banco della fila riservata 

alle ragazze, presso la finestra d’angolo. Era l’unico banco rimasto vuoto: un banco grande, 
                                                 

103 „Domani a scuola, avrei subito affrontato il Giuda! [...] Vedevo la scena: io rosso, gli occhi fuori della testa, i 
pugni alzati a picchiare [...].” (s. 573) 
„Zítra ve škole si ho hned podám, toho Jidáše! [...] Už jsem tu scénu viděl: já, červený, oči vytřeštěné, pěsti 
připravené rozdávat rány [...].” 



 
 

68 
 

poco adatto alla mia statura mediocre, ma invece molto al mio intenso desiderio di esilio. 

Chissà quanti spilungoni bocciati e ripetenti aveva ospitato prima di me!” (s. 513)  

„Nechal jsem jednat ostatní, naše a jiné, zůstal jsem na prahu třídy a pozoval jsem 

znechuceně tu scénu, až jsem si nakonec šel sednout dozadu, do poslední lavice u okna v 

rohu v řadě, která byla určena dívkám. Byla to jediná lavice, která zůstala prázdná: velká 

lavice, nepřiměřená mé průměrné postavě, avšak naprosto odpovídající mé silné touze po 

vyhnanství. Kdo ví, kolik čahounů, kteří propadli nebo opakovali ročník, hostila přede 

mnou!“ 

Zde se nabízí otázka, zda tato volba souvisí s  latentní homosexualitou hlavního hrdiny či 

„práh“ jen symbolizuje sexuální identitu obecně a hrdinův strach tuto hranici dospělosti 

překročit.   

Protagonista se snaží vymanit ze své osamělosti, což se mu na chvíli podaří, avšak vrací 

se sám do svého útočiště zraněn, s nevyléčitelnou ránou, která bude krvácet po celý zbytek 

života. Symbolicky je toto vymanění se z vyhnanství znázorněno přesunem ve třídě, 

z poslední lavice se přesouvá dopředu a stává se spolusedícím premianta Cattoliky. Cattolica 

je posazen v centru dění, uprostřed třídy a blízko katedry. Pulga naopak zaujímá jeho původní 

místo „vyhnance“. Po své „prohře“ se vypravěč nechává opět přesadit zpátky do poslední 

lavice a kruh se symbolicky uzavírá.   

Podobný nerovný vztah vznikl mezi Fadigatim a Deliliersem. Vypravěč Brejliček zde 

neguje možnou podobnost situace jeho a Fadigatiho. On je sice také marginalizovaný, ale 

necítí se býti obětí, která by měla pasivně přijímat daný stav: 

 „Pensavo a Deliliers e a Fadigati: uno carnefice, l’altro vittima. La vittima al solito 

perdonava, consentiva al carnefice. Ma io no, su di me Fadigati si illudeva. All’odio non 

sarei mai riuscito a rispondere altro che con l’odio.” (s. 264)   

„Myslel jsem na Delilierse a Fadigatiho: první z nich byl kat, druhý oběť. Oběť obvykle katu 

odpouští, přidá se k němu. Já to ale neudělám, ve mně se Fadigati mýlí. Na nenávist nebudu 

nikdy schopen odpovědět ničím jiným než nenávistí.“ (s. 90)    

Doktor Fadigati je latentně přitahován místy nižší sociální vrstvy, která jsou u Bassaniho 

symbolem čehosi zakázaného či utajovaného. Většinou se tato místa nacházejí v blízkosti 

hradeb nebo mimo Ferraru. Naopak Micòl – jakožto střed pomyslných kruhů, které ji 

obklopují – je vnímána jako symbol dobra. Centrální pozici ve třídě zaujímá i vzorný 

Cattolica. Mimo hradby, až za bránou Reno, bydlí rodina zlomyslného Luciana Pulgy v Za 

dveřmi. Negativně je vnímáno i jeho přechodné bydliště přímo v centru, hotel Tripoli, který se 

vyznačuje dosti pochybnou pověstí:  
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„Lo sapevo benissimo che razza di albergo era, il Tripoli. Più che di un albergo si trattava di 

un ristorante di terz’ordine, frequentato mezzogiorno da contadini e mediatori di piazza, e la 

sera da quelle che mia madre chiamava ‚le donnacce‘.“ (s. 536 ) 

„Moc dobře jsem věděl, co za hotel Tripolis byl. Spíše než o hotel, šlo o restauraci třetí 

cenové kategorie, kterou v poledne navštěvovali vesničané nebo dohazovači z náměstí a 

večer ty, jimž má matka říkala ‚běhny‘.“ 

Nedaleko Dómu, směrem k bráně Reno, se nachází čtvrť ponuré atmosféry a zejména 

místo ferrarských nevěstinců (via delle Volte a na ni kolmé via Sacca a via Colomba). Sem se 

vydávají na noční toulky vypravěč Zahrady s Malnatem.  

„Dopodiché, usciti dalla fischetteria, 

avevamo attraversato il Listone 

semideserto, risalito San Romano, per 

ritrovarci infine a camminare senza una 

meta precisa lungo via delle Volte. Priva 

di marciapiedi, il ciottolato pieno di 

buche, la strada appariva anche più buia 

del solito. Mentre avanzavamo quasi a 

tentoni, e con l’unico aiuto, per dirigerci, 

della luce che usciva dai portoncini 

socchiusi dei bordelli, [...].“ (s. 486)  

 „Pak jsme ze stáčírny odešli, přešli přes 

poloprázdné Listone [dnes piazza Trento 

e Trieste], vyšlapali na San Romano a 

nakonec jsme bezcílně kráčeli po via 

delle Volte. Ulice, která neměla chodníky 

a byla plná děr, nám připadala tmavší než 

obvykle. Šli jsme skoro po hmatu a na 

cestu nám svítilo jenom světlo vycházející 

z pootevřených dveří bordelů [...].“ (s. 193)  

Během procházek vypravěč recituje verše svých oblíbených básníků Apollinaira a 

Ungarettiho, kteří básní o tíze bytí, a Malnate zase volí Portu;104 volba básníků tak jasně 

odráží životní postoje těchto dvou hrdinů. Většinu Bassaniho hrdinů, kteří pohrdají buržoazní 

morálkou, také přitahuje nedaleký lunapark, místo spodiny, anonymní, lidové. Vypravěč 

Zahrady popisuje park následujícími slovy: 

„Si trattava di un Luna Park da quattro soldi, una mezza dozzina di barche da tiro a segno 

raccolte attorno al fungo di bigia tela rappezzata di un piccolo circo equestre. Il luogo mi 

                                                 
104 Carlo Porta (1775 – 1821) byl největším milánským nářečním básníkem, který se ve svém díle zabýval 
lidovými vrstvami a satirou kléru a šlechty.  

Obr. 13 Via delle Volte  
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attirava. Mi attirava e mi commuoveva la melanconica società di povere prostitute, di 

giovinastri, di soldati, di miseri pederasti da periferia che abitualmente lo frequentavano.“ (s. 

476)  

„Byl to takový šestákový lunapark: asi šest střelnic kolem šedavého hřibu záplatovaného 

cirkusového šapitó. To místo mě vábilo. 

Vábila mě a dojímala ta melancholická 

společnost chudých prostitutek, 

obhroublých mladíků, vojáků, ubohých 

předměstských buzíků, která se tam 

pravidelně scházela.“ (s. 183) 

Stejná místa na periferii města, mimo 

dění města, volí i Bruno Lattes.105 K 

nočnímu setkání dvou marginalizovaných 

postav v Brejličkách dochází ve via 

Bomporto. Tato ulice je rovněž místem 

nevěstinců a dříve se nazývala via 

dell’Inferno. Fadigatiho oblíbenou ulicí je 

„lidová“ via San Romano:  

„[…] erano gli angusti e gremiti 

marciapiedi via San Romano che Fadigati batteva di preferenza.” (s. 192) 

„Nejradši se však procházel po úzkých a chodci přeplněných chodnících via San Romano.“ 

(s. 12) 

Stále se nacházíme v blízkosti hradeb, tedy už na hranici „ochranné“ moci města. Kroky 

Lídy Mantovani vedou k hradbám, kde se poddá Davidovi. Tmavými uličkami a tajemnými 

zákoutími se vyznačuje rovněž středověké ghetto. Geo Josz utíká před vlastním městem do 

jeho útrob a stahuje se před světem do temných uliček ghetta, které zároveň symbolizuje i 

návrat k původu a minulosti židovské komunity:  

„[…], uscendo, invece della Giovecca e di corso Roma preferisse battere strette viuzze, 

mezze al buio come via Mazzini, via Vittoria, via Vignatagliata, […], e simili.” (s. 102)  

                                                 
105 Srov. „Si teneva alla larga dal centro e dai suoi caffè, monopolȋ dell’oddiata borghesia, odiata e amata. 
Sceglieva anche lui le vie secondarie. Alla Giovecca, al viale Cavour, a corso Roma, preferiva via delle Volte, 
via Coperta, via San Romano, via Fondo Banchetto, via Salinguerra, eccetera, entrando in qualche osteria, in 
qualche bar di infimo ordine.” (s. 773) 
„Držel se stranou od centra a jeho kaváren, monopolů nenáviděné buržoazie, nenáviděné a milované. Vybíral si 
vedlejší ulice. Před Gioveccou, Cavourovou nebo Římskou třídou dával přednost via delle Volte, via Coperta, 
via San Romano, via Fondo Banchetto, via Salinguerra, a tak dále, občas zašel do nějaké hospody nebo baru 
nejspodnější cenové kategorie.” (s. 54)  
 

Obr. 14 Via San Romano 
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„[…], když se vypravil ven, spíše než chodil po městských tepnách jako Giovecca nebo 

Římská třída, vyhledával raději úzké tmavé uličky [jako via Mazzini, via Vittoria, via 

Vignatagliata].“ (s. 133)   

Pino a Geo hrají oba roli svědka106, jenž shlíží ze svého útočiště na vyvýšeném místě nad 

jevištěm Ferrary. Ani jedno svědectví ve výsledku nemají žádnou hodnotu. Geo je sice 

aktivním svědkem, který neúnavně vypravuje o svých otřesných zkušenostech 

z koncentračního tábora, avšak nikdo ho neposlouchá; Pino své svědectví zamlčuje, ačkoli má 

prostor přivést pravdu na denní světlo, mlčí a svoji výpověď omezuje na „Dormivo.“ („Spal 

jsem.“). Přiznat pravdu by zároveň znamenalo odsoudit sám sebe a veřejně uznat nevěru 

manželky Anny, kterou osudné noci zahlédl. Stejně tak se Anna nikdy nedozví, jestli odraz 

v okně byl opravdu Pino, nebo jen nějaký přelud. V Pinovi je však toto trauma latentně 

přítomné a neustále se dostává na povrch, gesty a výkřiky z okna na kolemjdoucí událost 

neustále připomíná.  

 

  

                                                 
106 Srov. PAVANI, Monica. L’eco di Micól. Itinerario bassaniano. Op. cit., s. 27. Monica Pavani nazývá Gea 
„un testimone riuscito” a Pina „un testimone mancato.”  
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8. ZÁVĚR 

Společně s Bassanim jsme se vydali na cestu po „jeho“ Ferraře, odkud za války nadobro 

odešel, ale jež ho po zbytek života nepřestala přitahovat. Ačkoli jsme na první stránce 

Ferrarského románu neznali jedinou ferrarskou ulici či náměstí, zvládli jsme postupně projít 

téměř celé město. Naším průvodce nebyl nikdo jiný než Bassaniho hrdinové. Jimi jsme se 

nechali vést a zasvětit do tajemství Ferrary. Provedli nás nejtemnějšími uličkami ghetta, 

společně s nimi jsme prokličkovali hradními podloubími a dostali se až k hradbám na samý 

okraj města. Bassaniho Ferrara nás přijala do své náruče a věže estenského hradu, jež září do 

dálky červení cihel, tak typických pro Emilii-Romagnu, střežily naše kroky. Pronikli jsme 

hluboko do útrob tohoto města, tak hluboko, až jsme se cítili jako ve vězení svíráni hradbami 

a zažívali podobnou úzkost jako Bassaniho hrdinové.   

Bassani nás „pustil“ nejen do svého města, ale postupně nás nechal vejít až do křehkého 

vnitřního světa svých hrdinů, plného nejistoty, strachu a ran. Hledali jsme společně odpovědi 

na otázky, které si nepřestávali klást, a čelili překážkám, které jim do cesty postavil osud. 

Místy to však byli oni, kdo postavil neproniknutelnou bariéru a oddělil nás všechny od 

okolního světa. Nalézali jsme se však v té chvíli ve vězení či v bezpečném útočišti? Jak je 

hranice mezi těmito dvěma pojmy úzká, naznačil Bassani ve svém díle na mnoha místech. 

Ferrara mnohdy ukázala svoji mateřskou tvář, jindy hrdiny sevřela dovnitř svých hradeb a 

nebylo úniku. Čím více se zoufalství postav stupňovalo či čím hlouběji morálně klesaly, tím 

více jsme se dostávali na stále temnější, stinnější a zastrčenější místa. Slunným otevřeným 

prostranstvím se hrdinové začali vyhýbat a výstavní třídy jako corso Giovecca se pro ně staly 

tabu. Jejich život jako by se najednou „natěsnal“ do úzké chodby či podzemního tunelu. A 

mnozí již nenašli cestu zpět.      

Bassaniho postavy bojovaly samy se sebou, s morálními dilematy a především s okolním 

světem, ze kterého se cítily být vyděděny. Jejich volby nebyly vždy bezchybné, avšak Bassani 

byl ke svým hrdinům shovívavý, neodsuzoval je ani nelitoval, nýbrž se je snažil pochopit a 

dodat jakousi „lidskou“ stránku jejich počínání. A ke stejnému postoji nabádá na stránkách 

Ferrarského románu i čtenáře. Bassaniho shovívavost vůči postavám dost možná pramení 

z toho, že mnohé jsou literárním odrazem vzpomínky a odkazují ke skutečným žijícím 

postavám, které Bassani znal. Nicméně i když se Bassaniho Ferrara velmi podobá Ferraře 

skutečné, tyto dva světy nejsou totožné a ne všechny postavy jsou literárním alter-egem 

ferrarských obyvatel.   

Bassani na stránkách svého Románu oživil pohnutou dobu, která nenávratně změnila 

osudy miliónů lidí a především nechala vyplout na světlo i tu nejzvrácenější stránku lidské 
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povahy. Pohnutost této doby a zkušenost s odbojem byly pro Bassaniho natolik zásadní, že 

bez nich, jak sám říkal, by se nikdy nestal spisovatelem. Psal, mazal a znovu přepisoval, aby 

řekl prostřednictvím svého díla pravdu. Bassani se, jakožto žid uniknuvší plynovým 

komorám, cítil morálně zavázán tuto hrůznou dobu zachytit. Psaní bylo pro Bassaniho 

prostředkem, kterým se snažil vyrovnat s Historií a utišit krvácející ránu, do které se vtělily 

všechny vzpomínky a traumata. Neúnavně bojoval proti toku času a nespolehlivosti lidské 

paměti.  

Není nejmenších pochyb o tom, že Bassani úkol, který si vytyčil, bez výhrad splnil. Ve 

svém díle zachytil tajemství svého města a jeho obyvatel. Skrze mozaiku příběhů různých 

postav se mu podařilo přivést na uzavřené jeviště Ferrary pravdu v celé její šíři a nastavit 

zrcadlo ferrarské společnosti. A pohled to nebyl vždy lichotivý.   
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RIASSUNTO  

La presente tesi di laurea si occupa di uno degli scrittori più significativi del Novecento 

italiano, Giorgio Bassani e del suo Romanzo di Ferrara. Vengono presi in considerazione 

diversi aspetti di scrittura di questo autore, lo spazio più ampio però è dedicato alla città di 

Ferrara che Bassani amava e odiava contemporaneamente. Ferrara è, senza esagerare, il 

personaggio principale di questo ciclo.     

La parte introduttiva della tesi mostra il contesto storico in cui Bassani è cresciuto e che 

ha formato la sua filosofia. Ci si è focalizzati sulla questione ebraica e sull’attività antifascista 

senza cui – come dice lo stesso Bassani – non sarebbe mai diventato uno scrittore. Bassani ha 

scritto della posizione di un ebreo fuggito dall’orrore dei forni tedeschi ed il suo impegno 

etico è presente in ogni riga della sua opera.  

La parte centrale della tesi si apre con la presentazione delle opere singole del Romanzo 

di Ferrara. L’intero Romanzo è molto coerente e tutti i libri dedicati a Ferrrara costituiscono  

in fondo un libro solo. Temi e motivi tornano costantemente in diversi momenti e contesti 

così come i protagonisti che svolgono un ruolo principale in uno dei libri per poi rientrare 

nuovamente sul palcosenico di questo microcosmo diventando una parte del coro cittadino 

nello sfondo delle vicende. 

Attraverso il Romanzo di Ferrara Bassani racconta il segreto della propria città e dei 

suoi cittadini. Lo scrittore fa percorrere al lettore l’intera città. Il lettore passa sotto le arcate 

del castello, cammina nelle anguste vie del ghetto e gira le mura della periferia della città. Al 

suo cammino non gli fa guida nessun altro che i personaggi bassaniani che segue fino ai posti 

più scuri. Il rapporto tra i protagonisti e la loro città è talmente stretto che lo stato d’animo e i 

sentimenti che pesano sui personaggi sono rispecchiati parallelamente dai diversi luoghi 

ferraresi. Ferrara a volte apre le sue braccia e mostra il suo volto materno, altre volte chiude 

crudelmente i personaggi dentro le mura e la città amata diventa di colpo una prigione. 

Personaggi bassaniani tormentati dai loro dubbi e dalle loro incertezze si sentono esclusi dal 

palcoscenico della città ed evitano luoghi aperti, pieni di luce e piazze larghe dove solo i 

“prominenti”  possono presentarsi.  Sono attratti da viuzze oscure e nascoste del ghetto o della 

periferia e cercano il rifugio sotto l’ombra delle arcate e delle mura cittadine. Le loro vite 

sembrano essere serrate in un corridoio o in una galleria sotterranea senza via d’uscita. E 

molti non sono riusciuti a ritornare.     

La maggioranza dei personaggi bassaniani si sente inferiore e esiliata dalla società e 

dalla propria vita. Il senso di esclusione che è una fonte sconfinata di traumi profondi ha a che 

fare con l’ebraismo di Bassani. Il termine l’ebraismo nasconde in sé contemporanamente il 
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senso dell’eccezionalità e della superiorità ma anche della marginalizzazione. Bassani ha 

affrontato questo sentimento ambiguo per l’intera vita e ha sofferto sotto l’eterno conflitto 

latente noi versus loro. L’autore ha proiettato questa angoscia sui suoi protagonisti che sono 

diventati portatori di un destino oscuro ed enigmatico.  

Il mondo interiore dei protagonisti è molto fragile e pieno di incertezze, paura e ferite. 

Non è facile capirlo ma alcuni protagonisti ci hanno finalmente concesso di entrare. Insieme a 

loro abbiamo cercato risposte alle loro domande che non smettevano di porsi. Li abbiamo 

seguiti durante il loro pellegrinaggio dantesco ed abbiamo visto come dovevano lottare contro 

la Storia ed il destino ma soprattutto contro sè stessi. A volte erano loro che si creavano gli 

ostacoli inesistenti e muri insuperabili che ci hanno isolati dal mondo esterno. Ma questo 

spazio limitato e opaco in cui ci trovavamo alla fine è da considerare un rifugio o una 

priogione? Quanto sottile è il limite tra questi due termini ci ha mostrato Bassani in diversi 

contesti nell’ambito del suo Romanzo di Ferrara.  

I protagonisti hanno lottato nelle pagine del Romanzo di Ferrara contro sé stessi e la 

società e hanno dovuto affrontare tanti dilemmi morali. Le loro scelte non erano sempre 

perfette ma Bassani era molto indulgente nei loro confronti e non li ha né giudicati né 

compianti. Li guardava con sguardo fraterno e cercava soprattutto di capirli. L’indulgenza di 

Bassani è nata forse dal fatto che i personaggi del mondo letterario rispecchiano la realtà e le 

persone che Bassani conosceva e incontrava sulle strade di Ferrara. Ma non dovremmo 

dimenticare che, anche se la Ferrara di Bassani assomiglia tanto a quella esistente, questi due 

mondi non coincidono.   

Bassani voleva attraverso la sua opera dire la verità, tutta la verità e non far dimenticare 

che la società umana ha permesso la formazione di una realtà crudele. Ha cercato di 

rassegnarsi con la Storia e guarire la ferita sanguinante in cui si è trasformata la memoria e 

tutti i suoi traumi. Bassani era un autore insoddisfatto; scriveva, cancellava e riscriveva di 

nuovo. All’infinito si poneva le stesse domande  e instancabilmente cercava le risposte. Il 

Romanzo di Ferrara ci mostra chiaramente che alla fine ci è riuscito.  

 

 

.  
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II. Seznam ulic v jednotlivých Bassaniho dílech108 

Lida Mantovani 

Mortara, Fossato di Mortara, Salinguerra, corso Giovecca, Borgo San Giorgio, corso San 

Benedetto, vicolo mozzo Roversella 

 

Procházka před večeří 

corso Giovecca, Campsabbionario, Scandiana, Vittoria, Mazzini, Ghiara, Montebello, Borso 

 

Pamětní deska v Mazziniho ulici 

Mazzini, Vittoria, Vignatagliata, Campofranco, corso Giovecca, corso Roma, vicolo mozzo 

Roversella, delle Volte, Arianuova 

 

Poslední roky Clelie Trotti 

Borso d’Este, corso Giovecca, piazza Certosa, piazza S. Maria in Vado, Fondo Banchetto, 

Madama, Borgo di Sotto 

 

Dlouhá noc ve 43. 

corso Giovecca, corso Roma, piazza Castello, viale Cavour, Palestro, Borso, piazza Certosa, 

vicolo mozzo Torcicoda, Piangipane, Romei, San Romano 

 

Zlaté brejličky  

Gorgadello, Bersaglieri del Po, corso Giovecca, corso Roma, piazza della Cattedrale, vicolo 

del Granchio, Mazzini, Saraceno, Garibaldi, San Romano, piazza Travaglio, viale Cavour, 

Vignatagliata, vicolo mozzo Torcicoda, Bomporto, Ripagrande, Piangipane, Cairoli 

 

Zahrada Finzi-Continiů  

Mazzini, corso Ecole I, Vittoria, Scienze, Gioco del Pallone, piazza Ariostea, viale Cavour, 

corso Giovecca, Scandiana, piazza Castello, corso Roma, Carlo Mayr, Porta Reno, Sacca, 

Colomba, delle Volte, Gorgadello, San Romano, Saraceno, Borgo di Sotto, Fondo Banchetto, 

piazza Travaglio 

 

 
                                                 

108 FRANDINI, Paola. Giorgio Bassani e il fantasma di Ferrara. Op. cit., s. 91 
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Za dveřmi  

Carlo Mayr, piazza Sacrati, Belluria, viale Cavour, Cittadella, piazza Ariostea, Ripagrande, 

Montebello, Armari, Borgoleoni, Scandiana, Madama, piazza Santa Maria in Vado, corso 

Giovecca, corso Roma, piazza Cattedrale 

 

Volavka  

Montebello, corso Giovecca, Mentana 

 

Vůně sena  

Mazzini, Vignatagliata, delle Vigne, Voltapaletto, corso Giovecca, corso Roma, viale Cavour, 

delle Volte, Coperta, San Romano, Fondo Banchetto, Salinguerra, Porta Reno 

 

 

 


