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ÚVOD 

V předložené diplomové práci se zabývám jazykovým a 

stylistickým rozborem románu L' oro del mondo italského autora 

Sebastiana Vassalliho. Pro rozbor jsem použila první vydání románu 

v nakladatelství Einaudi z roku 1987. Veškeré citace v češtině jsou pak 

z českého vydání románu v nakladatelství Odeon, Praha z roku 1996 

v překladu Kateřiny Vinšové. 

Práce je rozdělena do osmi kapitol. V první z nich vymezuJI 

základní stylistické pojmy, následuje autorův životopis, přehled jeho 

tvorby a podrobnější pojednání o románu L'oro del mondo, v němž se 

zabývám tematickou rovmou románu, jeho horizontálním a 

vertikálním členěním. 

V druhé kapitole se zaměřuji na rozbor hláskoslovný, všímám si 

elize a apokopy, použití eufonického "d", označení přízvuku, 

interpunkce, psaní velkých počátečních písmen a hláskových 

zvláštností. Do této kapitoly jsem zařadila i část o rytmické segmentaci 

věty, ačkoliv ta přesahuje do kapitoly syntaxe. Celý blok uzavírám 

shrnutím hláskoslovného rozboru. 

Třetí kapitola nese název Rozbor morfologických výrazových 

prostředků a soustřeďuji se v ní na člen a jednotlivé slovní druhy. 

Čtvrtá kapitola se zabývá syntaktickým rozborem, pojednává o 

struktuře věty a souvětí (věty hlavní, věty vedlejší, eliptické věty, 

vložené věty, implicitní věty), slovosledu (dislokace vpravo a vlevo, 

zdůrazňování jednotlivých větných členů, vytýkací vazby - tzv. frasi 

scisse) a užití řeči autorské, přímé, nepřímé a polopřímé. 

Pátá kapitola obsahuje rozbor lexikálních výrazových prostředků, 

zaměřuji se na familiární výrazy, dialektální výrazy, slovní zásobu 

vymezenou tématem románu, slovní zásobu vymezenou časovou 
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platností (tj. archaismy, historismy, neologismy), cizojazyčné výrazy a 

věty, expresivní slova a idiomatická spojení. 

V kapitole nazvané Rozbor básnických výrazových prostředků se 

zabývám figurami (zvukovými, syntaktickými, slovoslednými, 

eliptickými, myšlenkovými, hodnotícími a figurami vzniklými 

hromaděním hlásek) a tropy. 

V závěru shrnuji výsledky svého rozboru a na jejich základě se 

pokouším charakterizovat Vassalliho autorský styl v daném díle. 

Diplomovou práci uzavírá kapitola Riassunto obsahující stručnou 

charakteristiku diplomové práce v italštině. 
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1 ZÁKLADNÍ STYLISTICKÉ POJMY. SEBASTIANO V ASSALLI 

- ŽIVOT A DÍLO 

1.1 Vymezení základních pojmů stylistiky 

Jazyk (fr. termín langue) (v teorii F. de Saussura) je abstraktní 

jazykový systém zahrnující jednotky, pravidla, modely a normy jejich 

užívání (v protikladu k parole). 1 Další definice říká, ze jazyk je systém 

znaků sloužící k výměně a vyrovnávání obsahů lidského vědomí, tj. 

k dorozumívání a myšlení, jinak též množina promluv (komunikátů) 

uskutečněných, probíhajících, nebo potenciálních, řídících se stejnými 

strukturními zákonitostmi.2 F. Čermák definuje jazyk jako abstraktní 

systém jazykových jednotek znakové povahy a pravidel jejich užívání, 

včetně normy a modelů (vzorů, vzorců, schémat) tohoto užívání? 

Mluva (fr. termín parole) Je obecně oblast realizací jazyka 

v promluvách, textech, resp. mluvních aktech. 4 Řečí (fr. termín 

langage) se rozumí obecná schopnost jazyka umožňující jeho realizaci 

v mluvě.5 

Tak se dostáváme k pojmu styl. Latinský výraz stilus původně 

znamenal "špičatý kolík", později přeneseně i špičaté "pisátko", pak 

obecně "psaní, spisování" a konečně "způsob psaní" neboli styl, 

zpočátku především v souvislosti se spisovateli. Styl je záležitostí řeči 

ve smyslu promluvy, nikoli jazyka. O stylu můžeme hovořit pouze 

tam, kde je jazyk v komunikační akci. V publikaci Jazyk a jazykověda 

Františka Čermáka, Praha : Pražská imaginace, 1997, říká autor na s. 

I LOTKO, E. Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc: Universita Palackého 
v Olomouci, 1999, s. 60. 
2 CHLOUPEK, J. Stylistika češtiny. Praha: Státní pedagogické nakladatelstvÍ, 1991, s. 13. 
3 ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Praha: Pražská imaginace, 1997. S. 109. 
4 v , 

CERMAK. Op. cit., s. 109. 
5 v , 

CERMAK. Op. cit., s. 109. 
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61, že styl je obecně projev možnosti variace v komunikaci a opírá se o 

možnost volby z alternativ (registru, rejstříku možností) v daném 

jazyce. Umění stylu spočívá tudíž, úměrně uvedeným faktorům (zvl. 

situaci, cíli a účastníkům), ve volbě optimálních jazykových 

prostředků. Na s. 126 se k pojmu styl vrací: "Styl (sloh) se vždy opírá 

o volbu a jeví se jako určitý (alternativní) způsob organizace textu, 

resp. (alternativních) jazykových jednotek. Textu styl přitom dodává 

jak integrační Uednotící) ráz, tak ho zároveň na druhou stranu 

individualizuje a v tomto smyslu také příznačně charakterizuje". J. 

Chloupek definuje styl jako způsob cílevědomého výběru a uspořádání 

(organizování) jazykových prostředků, který se uplatňuje při genezi 

textu; v hotovém komunikátu se pak projevuje jako princip organizace 

jazykových jednotek, které z částí a jednotlivostí tvoří jednotu 

vyhovující komunikačnímu záměru autora.6 Podle L. Gáldiho je styl: 

"da una parte, il complesso delle scelte e dei mezzi espressivi che 

costituiscono ľimpronta peculiare di una tradizione letteraria e 

specialmente della personalita delľautore; dalľaltra parte, in senso 

piu tecnico si chiama stile ciascuno dei modi dell' espressione 

letteraria che si considerano conformi o congruenti al genere o alla 

materia. ,,7 (na jedné straně je to souhrn výběrů a výrazových 

prostředků, které tvoří osobitý odraz literární tradice a především 

osobnosti autora; na druhé straně, ve smyslu techničtějším, se stylem 

nazývá každý ze způsobů literárního výrazu, které jsou považovány za 

odpovídající žánru či předmětu). 

Dalším důležitým pojmem pro potřeby analýzy textu je stylém (lo 

stilema". Gáldi jej hned v úvodu definuje: "unita corrispondente a una 

6 CHLOUPEK. Op. cit., s. 15. 
7 GÁLDI, L. Introduzione alla stilistica italiana. Bologna: Casa editrice Patron, 1971, s. 1. 
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seelta stilistiea nel eampo lessieale, sintattieo e moifologieo ,,8 

(Jednotka odpovídající stylistickému výběru na poli lexikálním, 

syntaktickém a morfologickém.). Podle Chloupka je stylém prvek, 

pomocí něhož se text stylově aktivuje.9 

Stylistika je jazykovědná disciplína, která studuje styl a na základě 

analýzy jednotlivých textů dochází ke zobecnění zákonitostí stylizace 

jazykových projevů. 1O F. Čermák říká, že stylistika studuje variace 

(variabilitu) jazyka v závislosti na druhu situace, resp. oblasti užití, 

žádoucím účinku promluvy (funkci) a povaze účastníků. I I Také J. 

Černý se ve svém Úvodu do studia jazyka, Rubico, Olomouc 1998, 

zabývá otázkou stylistiky; uvádí, že patří spolu s rétorikou k nejstarším 

jazykovědným disciplínám, ale dodnes není přesně definován její 

obsah. Ve starověkém Řecku a Římě se stylistika rozvíjela v úzkém 

vztahu s rétorikou, zejména v souvislosti s tzv. figurami jako je 

metafora, metonymie, apod. Někdy bývá rozlišována stylistika 

jazykovědná a stylistika literární. Předmětem studia lingvistické 

stylistiky je především tvůrčí přístup mluvčího k jazyku a všechny 

zvláštní prvky vyskytující se v jeho jazyce nebo mluvě. Toto pojetí 

vyvrcholilo u Benedetta Croceho a Karla Vosslera, kteří jazyk 

přirovnávají k poezii a kladou důraz na tvůrčí charakter jazyka, jímž 

mluvčí vyjadřuje své city a náladu. Podle Charlese Ballyho je to 

nauka, která zkoumá jazykové prostředky z hlediska jejich 

emocionální či afektivní funkce. Literární stylistika se zabývá stylem 

literárním, charakteristickým způsobem psaní jednotlivých autorů, 

který je dán výběrem jazykových jednotek, bohatstvím slovníku, 

délkou vět, strukturou souvětí a dalšími jazykovými charakteristikami, 

8 ' GALDI. Op. cit., s. 1. 
9 CHLOUPEK. Op. cit., s. 18. 
10 CHLOUPEK. Op. cit., s. 16. 
II " , 

CERMAK. Op. cit., s. 61. 
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čímž se dostáváme do oblasti lingvistické. Tyto dvě stylistiky se tedy 

úzce prolínají. 

Stylistická výstavba textu má podle Gáldiho tři procesy12: výběr 

(scelta) , kombinace (combinazione) a konvergence (convergenza) 

(považovaný za vyšší stupeň kombinace). Při výběru si autor vybírá 

z více synonym výraz nejlépe odpovídající jeho stylistickým záměrům. 

Kombinace je proces, kdy autor použitím několika stylémů dociluje 

většího efektu než při použití pouze jednoho stylému. Konvergence je 

proces, při kterém používáme různé výrazové prostředky z různých 

jazykových rovin a přibližujeme se tak významu. 

Jako každá z jazykovědných disciplín má i stylistika svou 

paradigmatiku a syntagmatiku. Paradigmatiku tvoří soubor stylových 

vlastností výrazových prostředků, syntagmatiku pravidla spojování 

výrazových prostředků tvořících stylovou stránku textu. Jednotky 

začleněné do textu vnímáme jako automatizované, kdy je výraz, tvar 

slova, syntaktická konstrukce nebo způsob výslovnosti užit ve shodě se 

stylovou normou; nebo aktualizované, kdy je výrazový prostředek užit 

neobvykle, v neshodě se zvyklostmi, normou textu.13 

Při rozboru díla jednoho autora zjišťujeme styl autorský, 

individuální a styl singulární - styl jediného textu. Styl autorský je typ 

stylu jednotlivce, který je nenormovaný, tzn. tvořený prvky 

individuálně proměnlivými i relativně konstantními, které autor VOlí.
14 

Individuální styl lze dále rozlišit na styl jazykový a literární. Jazykový 

se zabývá organizací díla z hlediska jazykového, literární složkami 

nejazykovými, které podléhají estetickým normám. 

12 ' . GALDI. Op. CIt., s. 8-15. 
13 CHLOUPEK. Op. cit., s. 16-18. 
14 LOTKO. Op. cit. 
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1.2 Sebastiano Vassalli - život a dílo 

Sebastiano Vassalli je jednou z největších literárních osobností éry 

po generaci Morantové, Calvina, Sciasci, Moravii, Ginzburgové či 

Prima Leviho. Narodil se 25. října 1941 v Janově. Vystudoval 

filozofickou fakultu na milánské univerzitě, kterou ukončil disertací na 

téma Psychoanalýza a současné umění. Od svých studií žije v Novaře. 

Krátce učil na středních školách, mimoto maloval a spolupracoval 

s divadlem. Začínal jako básník, publikoval řadu básní, které soustředil 

do sbírky Ombre e destini (1983, Stíny a osudy). Roku 1968 založil 

s řadou přátel literární časopis Ant. Ed. 

Na literární scénu vstoupil roku 1967, kdy se připojil 

k neoavantgardní Skupině 63. Skupina 63 soustředila 34 literátů, kteří 

zaujímali kritický postoj k převažující literární praxI. 

K nejvýznačnějším z nich patřili např. Giorgio Manganelli, Umberto 

Eco, Renato Barilli, Edoardo Sanguineti. Cílem této skupiny byla 

radikální obnova literárního jazyka, vytváření nového tzv. 

transgresivního a anarchického jazyka, nová estetická kritéria, 

kolektivní tvůrčí východiska a experiment jako základ umělecké 

zkušenosti. Záhy skupinu začaly rozkládat vnitřní spory a politické 

aspirace, které vyvrcholily v roce 1968 v římském měsíčníku Quindici 

redigovaném Giulianim. Hovořilo se tu více o politice než o poezii a 

literatuře. Skupina se rozpadla roku 1969. 

Vassalliho tvorba z přelomu šedesátých a sedmdesátých let je 

Skupinou 63 velmi poznamenána, i když jsou v ní patrné originální 

prvky. Týká se to především jeho básnické sbírky Disfaso a čtveřice 

textů Narcisso (1968, Narcis), Tempo di massacro (1970, Čas 

zabíjení), II millennio che muore (1972, Umírající tisíciletí) a L'arrivo 

della lozione (1976, Čas omývám). Všechny tyto texty jsou ovlivněny 
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futuristickou a surrealistickou avantgardní tradicí, postmoderní 

stylovou mimezí, pastišem a koláží. 

V osmdesátých letech vychází Abitare il venta (1980, Obývat vítr) a 

Mareblú (1982). Tato díla znamenají ostrý předěl ve Vassalliho tvorbě 

a definitivní rozchod s verbalismem avantgardy, kterou začíná vnímat 

jako nudné a šedivé dílo profesorů a nakladatelů. Dalším znamenitým 

dílem je životopis prokletého básníka Dina Campany La notte della 

cometa (1984, Noc komety). Téhož roku vychází básnická sbírka II 

finito (Konečno), ale přesto je čtenáři vnímán spíše jako prozaik než 

básník. Obrat k literatuře faktu dokládají i dvě následující knihy, které 

tvoří s Nocí komety jakousi trojici. V reportážním dokumentu Sangue e 

suolo. Viaggio tra gli italiani trasparenti (1985, Krev a půda. Cesta 

k neviditelným Italům) líčí podivnou situaci obyvatel Horní Adiže. 

V eseji L'Alcova elettrica. 1913: il futurismo italiano processato per 

oltraggio al pudore (1986, Elektrická alkovna. 1913: italský 

futurismus souzen pro urážku mravnosti) zpracoval historii někdejšího 

procesu proti redaktorovi futuristického časopisu Lacerba. Roku 1987 

vychází L "'aro del mondo (Zlato světa, česky vyšlo v překladu K. 

Vinšové roku 1996) a Vassa1li se tímto dIlem definitivně zařazuje mezi 

nejpozoruhodnější autory nadcházejících let. Roku 1990 vychází 

historický román situovaný do 17. století La Chimera (Chiméra). 

Fenomén šílenství se objevuje v dalším románu Marco e Mattio 

(1992), v němž Vassalli vytváří novou variantu kristovského mýtu, 

zasazenou na počátek 19. století. V románu II Cigno (1993, Labuť, 

česky vyšlo v překladu K. Vinšové roku 2000) autor vykresluje 

politickou situaci na Sicílii na přelomu devatenáctého a dvacátého 

století za éry jednoho z Garibaldiho mužů, ministerského předsedy 

Francesca Crispiho. Následují další romány: 3012 (1995), sci-fi 

s orwellovskou vizí světa; Cuore di pietra (1996, Kamenné srdce); La 
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notte del lupo (1998, Noc vlka); historický román o imaginární pouti 

do země Etrusků Un infinito numero (1999, Nespočet, česky vyšlo 

v překladu K. Vinšové roku 2003); L /archeologia del presente (2001, 

Archeologie přítomnosti); Dux (2002, Duchcov), román zachycující 

hraběte Casanovu jako maloměšťáckého hrdinu a líčící období jeho 

exilu na zámku Duchcov hraběte Valdštejna; SteZla avvelenata (2003, 

Otrávená hvězda) a Amore lontano (2005, Vzdálená láska), v němž 

nám přibližuje život a dílo sedmi básníků: Homéra, Kóheleta, Vergilia, 

J aufrého Rudela, Fran~ois Villona, Giacoma Leopardiho a Arthura 

Rimbauda. Zatím posledním dílem je kniha Terra d'acque. Novara, la 

pianura, il riso. (2005, Země vod. Novara, nížina, rýže.), v níž autor 

vypráví příběhy z krajiny jemu nejbližší. 

Kromě románů a lyriky je Vassalli autorem slovníku II neoitaliano 

(1989, Novoitalština), jenž je dokladem fascinace jazykem. Registruje 

zde výrazy, které se v italském lexiku objevily v osmdesátých letech 

20. století. Dále spolupracuje s italským deníkem Corriere deZla Sera a 

švýcarským N eue ZUrcher Zeitung. 

Román Abitare il vento (Obývat vítr) vyšel roku 1980 

v nakladatelství Einaudi. Vassalli v něm vypráví tragický příběh 

,,hrdiny" našich dní, příběh rudého teroristy. Podal zde obraz krachu 

revolučního entuziasmu. Promítá se zde úpadek západní společnosti 

(rok ,,68" už je pryč i se všemi ideály a nadějí ve změnu politiky a o to 

jasněji je vidět současný, neutěšený stav společnosti). Hrdina zažívá a 

nese velké zklamání a porážku, které je mu nakonec osudové. Svůj 

život se rozhodne ukončit sebevraždou. 

Mareblú je druhý román, znamenající ostrý předěl ve Vassalliho 

tvorbě. Poprvé vyšel roku 1982 v nakladatelství Mondadori. Je to 
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monolog starého hlídače kempingu na ligurském pobřeží, skalmno 

komunisty, jehož svět tvoří jedna slepice (Alžběta VIII.), jeden 

papoušek (Spartakus), dva psi (Winston a Charles) pojmenovaní podle 

významných historických osobností a především čtyři portréty 

komunistických "gigantů" Marxe, Lenina, Stalina a Maa. Jsou to oni, 

s nimiž vede nepřetržitý rozhovor a naslouchá jejich názorům. Vedle 

toho se ale musí starat o kemping, komunikovat se svými 

zaměstnavateli, úřednicemi, nenáviděnými návštěvníky kempingu a 

s vdavekchtivými ženami, které přilákal jeho neuvážený inzerát. 

Román je groteskní monolog hýřící stylistickou invencí, do něhož jsou 

vkládány citáty z cizích promluv. Vassalli Sice stále těží 

z neoavantgardních textů, ale zároveň se rozchází s jejich 

sebestředností. Román je ceněn pro svou jazykovou bravuru, ale 

zejména pro plebejský horizont epického světa, dějové prvky, snové 

zabarvení, humor, rytmus vyprávění a snahu zachytit realitu. 

La nolte della cometa (Noc komety, Einaudi 1984) je znamenitě 

zdokumentovaný životopis "prokletého básníka" Dina Campany a je 

tak dalším signálem, že se za maskou neoavantgardního 

experimentátora skrývá vypravěč. Jde o hybridní útvar "románové 

biografie" a je výsledkem několikaletých Vassalliho rešerší. Přiklání se 

jednoznačně k ověřené faktografii a minimalizuje roli tvůrčí invence, 

která má vyplňovat mezery v chronologii a zvýrazňovat kontury líčené 

osobnosti velkorysým psychologizováním. Vassalliho úspěch byl o to 

markantnější, že si k dokumentárnímu románu vybral materiál ne přniš 

vhodný. Campana žil typickým životem tuláka, stranil se velkých měst 

a literárních kroužků a stopy jeho života jsou mizivé, většinou 

zaznamenány v útlém básnickém dne (plném mystifikace), nephliš 

rozsáhlé korespondenci a v záznamech z policejních stanic či 

psychiatrických léčeben. Vassallimu se však podařilo podat velmi 
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přesvědčivou studii výjimečné osobnosti nadindividuálních rysů 

pohybující se na vratkém rozmezí mezi genialitou a šílenstvím. 

Kořeny této geniality se nacházejí ve stísněných poměrech 

provinčního rodiště a duše je přitom jako motýl přitahována září 

intelektuálního života velkoměsta. Snaží se prorazit vrozenou 

neschopnost komunikace s okolím, ale zároveň podává podrobnou 

zprávu o jedinečném lidském osudu. 

La Chimera (Einaudi, 1990) je historický román odehrávající se v 

17. století, vyprávějící příběh mladičké čarodějnice, která byla upálena 

v městečku Zardino v Pádské nížině. Hned v úvodu vyjádřil autor své 

pochybnosti o tom, zda je vůbec možno podat obraz přítomného času: 

"Nel presente non c'e niente che meriti d'essere raccontato. II 

presente e rumore: milion i, miliardi di voci che gridano, tutte insieme 

in tutte le lingue e cercando di sopraffarsi l'una con l' altra, la parola 

io ... Per cercare le chiavi del presente, e per capirlo, bisogna uscire 

dal rumore ... ,,15 (Dnešní přítomnost je především hluk, není v ní nic, 

co by stálo za vyprávění: milióny, miliardy hlasů, křičících naráz, ve 

všech jazycích a jeden přes druhého slovo já ... Chcete-li hledat klíče 

k přítomnosti, chcete-li ji pochopit, musíte vystoupit z jejího 

hluku ... )16 Tento obrat do minulosti je inspirován jak Pirandellem, tak 

Sciasciou, ale elementární důvod tkví v tragickém vědomí 

destruktivity času, která neustále likviduje individuální životy. Jediný 

způsob, jak se této destruktivitě postavit, je literární činnost. Dějiště 

příběhu je městečko Zardino, které už neexistuje. Sem je zasazen 

příběh Antonie Spagnolettiové, dívky-nalezence, jež prožila šťastné 

roky v rodině pěstounů, zamilovala se do toulavého mladíka a byla 

obviněna z obcování s ďáblem. Na pozadí románu je vylíčena 

15 VASSALLI, S. La Chimera. Torino: Einaudi, 1990. 
16 PELÁN, J. Kapitoly zfrancouzské a italské literatury, Praha: Torst, 2000, s. 330. 
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každodennost života obyvatel této oblasti, vyskytují se zde četné 

postavy i s jejich osobními, vzájemně se prolínajícími příběhy. Román 

v mnoha pasážích hraničí s historickým esejem, i když epické jádro je 

zcela vymyšlené. Zároveň je zcela reálné, je to modelový příběh, 

v němž se sumarizovaly desítky podobných historicky doložitelných 

skutečností. Učinil tak po vzoru Manzoniho Snoubenců, žánrové 

modifikaci historického románu. Za román získal jedno z významných 

literárních ocenění - Premio Strega. 

Marco e Mattio (Einaudi, 1992) je jedno z vrcholných Vassalliho 

děl. Také zde je děj zasazen do geografických a historických 

souřadnic. Příběh se odehrává v hornatém kraji mezi Benátkami a 

Bellunem na přelomu 18. a 19. stol. Do této Bohem zapomenuté 

končiny si nachází cestu pouze zvůle a násilí. Autor i zde rozehrává 

příběhy desítek osob. Sem zasadil příběh prosťáčka Mattia, 

pronásledovaného neodbytnou myšlenkou spásy světa a sebečistoty. 

Mattia, v němž místní šílený kněz, kdysi kastrát krásného hlasu, 

rozpoznal nového Krista, se dobrovolně vykleští a posléze sám 

ukřižuje. Skončí v blázinci a zde se naposledy setkává s ďábelským 

dobrodruhem, podvodníkem a vrahem donem Markem. Vassalli zde, 

podobně jako v Noci komety, sympatizuje s individualitami, jež se 

vymykají normálu a pohybují se na pomezí geniality a šílenství. 

II Cigno (Labuť, Einaudi, 1993) je román, v němž ani tentokrát 

autor nespouští ze zřetele historickou faktografii. Děj je zasazen na 

italský jih přelomu 19. a 20. stol. a evokuje příběh italské politické 

kroniky - vraždu markýze Notarbartola, jejímž objednatelem byl 

Raffaele Palizzolo, poslanec a jedna z hlav rodící se sicilské mafie, 

zvaný též Labuť. Vassalli tento román napsal jako protest proti 

mafiánské ,,kultuře", s níž italský stát vždy hledal nějakou formu 

dohody. 
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3012 (Einaudi, 1995) - satiricko-utopický apokryf budoucnosti 

lidského rodu. Vydavatel románu tu z dvoutisíciletého odstupu 

komentuje posvátnou knihu, jež zaznamenala výroky a činy Antala, 

proroka zavražděného roku 3012. Apokryf referuje o tom, jak po třetí a 

čtvrté světové válce zavládl na zemi mír, umožněný objevem nové 

energie. Byla jí "jella" (slovo z římského nářečí - neštěstí), mentální 

energie nenávistných pudů. Nové technologie ji dovedly zpracovat tak 

účinně, že mohla nahradit naftu. Prorok se narodí do mírového světa, 

jehož stabilita je udržována potenciálem všudypřítomné nenávisti. 

Lidé jsou v tomto světě zabíjeni pouze účelově nebo ze sportu. Poté co 

Prorok zabije svého ,)ovce" a nalezne ve starých verších Bertrana de 

Bom vizi boje jako osvobozující slavnosti, začne hlásat nové 

evangelium. Je to evangelium svaté války, kdy se setkává pouze 

člověk s člověkem. Je zde zakomponováno i heslo italského futurismu, 

te válka je jediná hygiena světa. Prorok podnítí válku všech proti 

všem, lidé v ní znovu přivyknou smrti a poznají radost ze života. 

Konec války nastolí nový svět. 

Cuore di pietra (Kamenné srdce, 1996) je román, v němž Vassalli 

vypráví desítky příběhů obyvatel měšťanského domu v provinčním 

piemontském městě pod Monte Rosou. Jeto něco na způsob rodinného 

alba. Zafixoval zde chování nejrozmanitějších lidských typů na 

pohybujícím se historickém pozadí od sjednocení Itálie do 70. let 20. 

stol. Příběh začíná výstavbou rozlehlého domu, vyprojektovaného 

megalomanským architektem. Protagonisty jsou Don Basilio a jeho 

synové, na jejichž historii je demonstrována demokratizace 

společnosti, nárůst bohatství i nápor iracionality. Synové domovníka

garibaldovce, se stávají socialisty, jeden umírá, druhý odplouvá do 

Ameriky. Jeden z vnuků dona Basilia se vydává do Afriky. Další 

příběhy nás provádějí první světovou válkou, fašismem a druhou 
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světovou válkou. Po smrti poslední dědičky připadá dům obci. Sídlí 

zde politický klub, taneční škola, zdravotně postižení lidé, rocková 

skupina, jednu místnost si pronajímá členka "Rudých brigád". 

Nakonec se dům stává útočištěm ilegálních přistěhovalců z celého 

světa. 

Vn infinito numero (Nespočet, Einaudi 1999) je román historický, 

metaforický a etický, vykreslující příběh na pozadí Etrusků. I zde je 

obtížné rozeznat, kde končí fabulace a začíná ověřená faktografie. 

Vassalli líčí Etrusky jako vynikající mořeplavce, stavebníky a umělce, 

jako národ žijící mýtem a náboženskými představami, jemuž je cizí 

římská ,,kultura". Vassalli rovněž citlivě líčí realitu římského světa. 

Ú střední postavou je Vergilius, plachý a introvertní. V pozadí se 

odehrává občanská válka a hospodářský a politický rozklad země, na 

scénu vstupuje i postava Octaviana Augusta, který tvrdě nastolil 

vojenskou administrativu. Autor je fascinován faktem, že Etruskové po 

sobě nezanechali žádnou literaturu, a nabízí vysvětlení této záhady: 

Etruskové žili v uzavřeném čase mýtu, kdy i bezvýznamná událost je 

součástí nekonečného řetězce dějů a je nutno ji chápat ve vztahu 

k minulosti i budoucnosti. Tři poutníci - Vergilius, Maecenatus a 

Timodém - procházejí podzemím Mantusova chrámu, prožijí stovky 

životů a odhalují některá tajemství o původu (založení) Říma. Cesta 

poutníků je základem pro epos Aeneis, kterým chce Augustus oslavit a 

doložit původ Říma a vytvořit legendu, která se k němu pojí. Kultura 

Etrusků zaniká v okamžiku, kdy Vergilius překládá tento zpěv do 

svého jazyka a zapisuje jej na svitek papíru. Po návratu se cesta tří 

poutruKů rozdělí. Maecenatus upadne do nemilosti, Vergilius píše, ale 

snaží se své dílo, Aeneidu, zničit. Timodém pokračuje ve své cestě 

napříč časem až na hranici třetího tisíciletí po Kristu. 
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I zde můžeme najít desítky precizně charakterizovaných postav, od 

Augusta přes Vergilia až k méně významné postavě centuriona 

Cuoricina. 

Název má připomínat nekonečný počet možností, kombinací, stavů, 

kterých lidstvo už mnohokráte dosáhlo a ještě mnohokrát dosáhne. 

Toto je hlavní myšlenka románu. Vassallimu jde však především o to, 

vyprávět příběh, svůj příběh, pnběh o snech jedné doby. 

V románu Archeologia del presente (Archeologie přítomnosti, 

Einaudi, 2001) se Vassalli vrací k nedávné minulosti a vytváří jakousi 

volnou kapitolu k románům L' oro del mondo a Cuore di pietra. 

Vypravěč, architekt, líčí příběh dvou přátel Lea a Michely, kteří se 

snaží změnit svět. Tito dva přátelé se angažují ve všem, co po nich 

doba žádá: bojují za práva žen, berou si blázna do domu, jsou 

vegetariáni, cestují do Číny, jsou ekologové, atd. Adoptují dvě děti. 

Jejich sociálně nepřizpůsobivý adoptivní syn je jednoho dne zabije, a 

tak život obou přátel, plný nepolevujících nadšení a stejně zákonitých 

frustrací, končí absurdní smrtí. 

V románu Stella avvelenata (Otrávená hvězda, Einaudi, 2003) nám 

autor vypráví další ze svých "velkých příběhů". Děj začíná rokem 
/ 

1441, kdy se mladý Monferratský klerik Leonardo Sacco vydává na 
i-

cestu do Paříže. Putování je dlouhé, cesty nejsou bezpečné a 

nezkušenému poutníkovi se může přihodit ledacos, například octnout 

se v přístavu La Rochelle a nalodit se na velkou loď směřující napříč 

Oceánem. Leonardo vystudoval teologii, čeká na něj farnost v jedné 

malé Moferratské vesnici. Cesta, kterou se chystá podstoupit, by mohla 

změnit příběh světa, ale místo toho změní ten jeho a dalších členů 

podivné posádky: kapitána Cata, reverenda z Ulbachu se svými sny a 

vírou v lepší svět a Berthy vždy připravené k nezávazným milostným 

hrátkám. Pohání je jistota, že daleko za mořem je očekává bájná 
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Atlantida, dokonalý svět, kde budou moci šťastně žít. Stella Maris 

vyplouvá jednoho jarního rána z přístavu La Rochelle a po mnoha 

dobrodružstvích sedmatřicátý den plavby nalézají ti, co přežili 

skutečně nekonečný a pustý ostrov. Ale dary života skrývají vždy 

nějaký úskok a není hvězdy, která by nebyla otrávená. 
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1.3 Román L' oro de! mondo 

1.3.1 Tematická rovina románu 

Zlato světa (Einaudi, 1987) je román, kterým se Vassalli definitivně 

řadí mezi nejpozoruhodnější italské autory. Doba zachycená v románě 

se pohybuje od roku 1943 po konec války, dále je zde období 

poválečné a období blahobytu a prosperity - šedesátá léta. To celé 

doplňuje rámec, kde můžeme nahlédnout do prostředí italských literátů 

osmdesátých let. Hrdinovo vzpomínání na dětství je základní výpravné 

pásmo a odkazuje k mnohem starší románové tradici, k plebejskému 

žánru pikareskního románu. Vassalli zde mistrovsky zpracovává tento 

starý žánrový model, který registruje hrdinova setkání s lidmi a 

postupně odkrývá složitost světa. Paradoxní je fakt, že Vassalliho 

vypravěč nevypráví svůj vlastní příběh, ale příběhy druhých. Odtud 

pramení zvláštní napětí mezi prázdnotou osudu, který máme stále na 

očích, a zalidněností světa, v němž se odehrává. 

Ve Zlatě světa chtěl Vassalli popsat "migraci křepelek", přechod 

čtyřiceti miliónů Italů od fašismu k demokracii. Je to téma, které 

v osmdesátých letech patřilo už k tématům historickým a Vassalli tak 

do jisté míry navázal na své předchozí texty, budované na bázi 

historické a sociologické dokumentace. Současně tu šlo o téma velmi 

významné, autorovi už nešlo o jeden individuální osud, ale o 

historickou zkušenost celého národního společenství, o ,,národní 

charakter". Je zde tedy zachycen národ, který po dvě desetiletí neznal 

nic jiného než fašismus, jednoho dne se probouzí do nové situace a 

velmi rychle zapomíná na nepříjemné věci. "V umění zapomínat nemá 

italská povaha konkurenci," to je Vassalliho formulace. 

Metaforickou platnost můžeme vysledovat v příběhu komisaře 

Polita, který při deportaci znásilní Mussoliniho ženu, čímž získává 
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novou morální identitu: v očích autora ztělesňuje "novodobého 

Oidipa", který odstranil otce Mussolini a bez sebemenšího pocitu viny 

se spojil s matkou Rachele. Freudovskou příchuť má účtování 

s minulostí, v připoutanosti hrdiny k otci, v jehož fyziognomii se 

koncentruje veškerá amorální nesmyslnost fašismu. 

Hlavní linie přfběhu vypráví o Itálii prvních poválečných let -

1945-1950. Značná část italského obyvatelstva trpěla hladem, a to jak 

na severu, tak na jihu, ve městech i na venkově. Oficiálně tu byly dva 

milióny nezaměstnaných a navíc se do země vraceli krajané ze všech 

kontinentů světa. To byl také důvod, proč ožívaly činnosti, jež 

v dobách blahobytu upadly v zapomnění. Na některých řekách v 

Piemontu se objevili zlatokopové, byli to muži mezi sedmnácti a 

sedmdesáti lety, kteří tvrdě pracovali a výsledkem této dřiny bylo pár 

šupin zlata. 

V hospodě "U ženisty" pak potkáváme řadu typických postav: 

pytláky, podomní obchodníky, kouzelníky, převozníky a další. Je tu 

pan Francesco, jeho žena Rosa a dcera Fernanda, její snoubenec 

Angelo a invalida - bývalý advokát, který tvoří inventář hospody. 

Invalida je naprosto bezmocný, ale brilantně zvládá sprosté nadávání. 

Později se mu stává věrným společníkem televize a když se na 

obrazovce objeví tehdejší tajemník komunistické strany P. Togliatti, 

dostává záchvaty vzteku a zuřivosti. Invalidovi se stává osudným, 

když do bezvědomí pokouše ministranta, skončí v blázinci a tam také 

záhy umírá. V tomto marginálním světě plném šizuňků vyrůstá i malý 

Sebastiano. Stará se o něj strýc Alvaro, který si ho k sobě vzal ze 

školy. Tu platil dědeček s babičkou a když zemřeli, musel Sebastiano 

školu opustit. Strýc mu vysvětlil, že jeho otec je darebák a povaleč, 

který nikdy nic nedělal a o nikoho se nestaral, ani o syna. Matka sice 

pracovala, ale nedostávala žádný plat. Starala se o kapitána ve vile na 
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pobřeží jezera, ošetřovala ho a čekala, až po jeho smrti vše zdědí. 

Román nevypráví jen příběh Sebastiana, ale také vývoj společnosti, 

která se postupem let stává civilizovanou, kulturní a vyrovnanou. 

Hlavním cílem je obchod a zisk, jednotná kultura, přizpůsobená 

průměru a průměrným lidem. Všude je platné heslo obchod - peníze -

zisk, v míře neomezené. 

Rýžování zlata v Evropě se na konci druhého tisíciletí nutně jeví 

jako anachronismus. Řeka je spoutána systémem hrází, splavů a 

propustí a tyto proměny smetou hospodu "U ženisty" i společnost 

z počátku příběhu. 

Sebastiano prožívá dětství za války a v poválečných letech chudoby 

a strádání v poražené Itálii. Ke konci se pak objevují známky 

zlepšujícího se hospodářského stavu. V Sebastianově věku je všechno, 

co prožívá, jen málo závislé na jeho vůli a konání, ale spíše na 

postavách okolo. Z vyprávění je jasný vztah, který k nim Sebastiano 

má. Obdiv, lásku a soucit vůči strýci Alvarovi, opovržení k vlastnímu 

otci, soucit se slabou a naivní matkou, odpor i soucit ve vztahu k 

invalidovi, lásku k dospívající Fernandě. To vše podává svědectví o 

povaze hlavního hrdiny. Cítí odpor k pokrytectví a přetvářce, obdivuje 

skromný, pracující a nesobecký lid. 

Vassalli si svá témata vybírá pečlivě a dlouho pak sbírá podklady a 

fakta. Jméno hlavmno hrdiny, Sebastiano, je i křestní jméno autora. 

Vassalli píše o životě obyčejných lidí, kteří zblízka nejsou vůbec 

všední, ale každý je svým způsobem výjimečný. Nejsou jenom špatní, 

i špatné stránky mohou být pro někoho přitažlivé a obdivuhodné. Tak 

bychom si mohli vysvětlit například obdiv a lásku žen k Sebastianovu 

tyranskému, krutému a egoistickému otci. 
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Vassallimu se v románu podařilo zachytit s vášní entomologa 

chování nejrozmanitějších lidských typů na pohybujícím se 

historickém pozadí. 

1.3.2 Horizontální členění textu 

Z hlediska horizontálního členění obsahuje román titul, úvodní 

kapitolu, motto a celkem 48 kapitol dále dělených na odstavce. 

Úvodní kapitola nám částečně vysvětluje název knihy a popisuje 

stav v Itálii v letech 1945-50. Popisuje období, kdy během ekonomické 

krize ožily některé staré činnosti, jako například hledání zlata. Zlatá 

horečka po krátké době opadla, zůstalo pár jedinců. «A setacciare la 

sabbia restarono pochi solitari che poi scomparvero: con loro, sembro 

anche scomparire il ricordo di un' epoca per certi aspetti sognata, piú 

che vissuta. Smemorata per scelta, povera per necessita. Fuori del 

tempo: come l'oro.» (Jen pár osamělých jedinců ještě prosívalo písek, 

ale i ti posléze zmizeli: a s nimi jako by zmizela vzpomínka na dobu, 

která byla svým způsobem víc snem než skutečností. Ubohá byla 

z nutnosti, z paměti byla vymazána vědomě. Existovala mimo čas: 

jako zlato.) 

Motto zní: «Su, amico, su, fai piú in fretta! Mettiti la pelle sulla 

maschera! lnfilati la faccia! Devi entrare in scenal». Honem, příteli, 

pospěš si! Potáhni si masku kůží! Nasaď si obličej! Vstupuješ na 

scénu! 

Kapitoly nejsou označeny, je mezi nimi jak vztah volný, tak těsný. 

Kapitoly nejsou přI1iš dlouhé, jejich průměrný rozsah jsou 4 stránky. 

Je zde osm kapitol, které vypravují události z období války, z let 1943-

1945, ty jsou odlišeny od ostatních kapitol kurzívou nadepsaným 

názvem místa, měsícem a rokem. Sedm z nich má rozsah tří stran, 
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jedna dvou, ta je zároveň nejkratší kapitolou celého románu. Odstavce 

jsou různě dlouhé, od jednořádkových po 33 řádkové (s. 55). Obecně 

pro román platí, že převažují odstavce delší. Kratší odstavce se 

objevují většinou v přímé řeči. «Sí, sí, sparisci. Alza i tacchi, - mi ha 

risposto un vecchiaccio grande e ossuto che poteva essere la 

controfigura di Frankenstein. - Levati dai coglioni.» Púh. (Mi ha 

sputato addosso!) 

Vn altro ha detto: «Fai schifo!» 

Sono andato a Milano in corso di Porta Ticinese per ritirare la 

roba dell'infame a casa dell'ultima delle sue conviventi-affittacamere, 

tale Pamela Sangiuliano vedova Mottini. Le ho raccontato di mio 

padre: che avevo dovuto metterlo in una casa di riposo per impedirgli 

di nuocere, a se stesso e ad altri. (. .. ) s. 120. 

1.3.3 Vertikální členění textu 

Vertikální členění textu odráží hierarchii jednotlivých informací a 

vazby mezi nimi na ploše celého textu. 17 Rozebírané dílo je psáno ich

formou, proto řeč autora převažuje nad řečí postav. Řeč postav se 

kromě grafického označení uvozovkami liší od řeči autora i tím, že je 

stylizací reálné řeči. Vassalli v ní často využívá dialektické, expresivní 

i nespisovné prvky, kterými charakterizuje postavy a jejich jednání. O 

řeči autorské, přímé, nepřímé a polopřímé viz kap. 4.3. 

V románu není pouze jedna časová linie, ale jsou tu zastavení, 

návraty do minulosti. Zaostření na hlavní postavu je vyvažováno 

vyprávěním o osudech jiných a časovým posunem v jejich 

vyprávěních, to pak dodává celkovému obrazu výjimečnou hloubku a 

plastičnost a tím i pocit reality života. 

17 CHLOUPEK. Op. cit., s. 95. 
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2 ROZBOR HLÁSKOSLOVNÝ 

2.1 E1ize 

Vassalli v románu zachovává povinnou elizi u členů una, 10, la a 

předložkových členů: un'indecenza (s. 3), l'editore (s. 51), all'inizio 

dell'estate dell'ormai (s. 53), all'Osteria (s. 69), l'idea (s. 114), 

dell'invalido (s. 115). V jednom případě jsem zaznamenala nedodržení 

elize u zájmena alcuna: non ha alcuna importanza (s. 59). Dále se 

elize vyskytuje u následujících slovních druhů: 

a) substantiva cosa s tvary slovesa avere: cos'hai detto (s. 26), cos 'ha 

capito (s. 45), che cos'hai Jatto (s. 54), cos'hai da ridere (s. 68), 

cos 'ha detto (s. 172), v textu se jednou objevuje i tvar neelidovaný: 

cosa avrebbe Jatto (s. 166), dále dochází k elizi ve spojení s tvary 

slovesa essere: cos'era successo (s. 29), cos'ero (s. 60), cos'e successo 

(s. 91, 138) a ve spojení se slovem altro: cos' altro (s. 114, 169) 

b) adjektiv a zájmen questo, -a, quello, -a: quesťultimo (s. 16, 58), 

quesťuomo (s. 40, 55, 69), quesťorologio (s. 43), quesťultima parola 

(s. 67), quesťaltra parte (s. 132), quesťora (s. 138), quesťisola (s. 

154), quell'isola (s. 7), quell' epoca (s. 36, 57, 106, 108, 110, 113), 

quell'umanita (s. 36), quell'uccello (s. 44), in quell'automobile (s. 51), 

quell'anno (s. 58, 103, 141, 168), quell'articolo (s. 64, 151), 

quell'Eurípilo (s. 75), quell'altro (s. 94, 100), quell'orribile barattolo 

(s. 100), quell'inchiesta (s. 123), quell'orecchio (s. 132), quell'angolo 

(s. 143), quell'istante (s. 144), quell'orrendo uliveto (s. 150), 

quell'immagine (s. 167), quell'uomo (s. 168), quell'omino (s. 171). 

Setkáme se zde však i s případy, kdy k elizi nedochází, u Vassalliho se 

tak stává pouze u zájmena questo, -a: questo abominevole 
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commissario (s. 79), questa attivita (s. 119), questo ospizio (s. 133), 

questo lstituto (s. 160), questo infame (s. 161) 

bella: pouze jednou ve spojení bell'aria (s. 5) 

grande se v románu vyskytuje pouze ve tvaru neelidovaném, a to 

celkem 2x: un grande affetto (s. 89), un grande amore (s. 170) 

santo: sant'uomo (s. 160) 

buona jsem v textu zaznamenala pouze jednou ve spojení di buon' ora 

(s. 116) a dvakrát v podobě neelidované: una buona azione (s. 117), 

buona idea (s. 154). 

tutto: s attorno a a un tratto - tutt'attorno (s. 46, 130, 163), tutt' a un 

tratto (s. 53,54, 80) 

tutte: vždy ve spojení s due: tutt' e due (s. 27, 2x na s. 29, 39, 65, 85, 

128, 147) a několikrát s číslovkou tre: tutt'e tre (s. 64, 2x na s. 97) 

quanto: elize u quanto se v textu vyskytuje pouze jednou: quanť e vero 

(s. 27) 

niente: s altro a affatto: nienťaltro (s. 32,40,57,171), nienťaffatto (s. 

54) 

povero: ve spojení s podstatným jménem uomo, a to celkem 3x: 

pover'uomo (s. 47, 85, 156) 

altro se v textu v elidované podobě vyskytuje pouze jednou, ve spojení 

s anno: un altr'anno (s. 64) 

mezza: s ora: mezz'ora (s. 85, 156, 159) 

certa: taktéž ve spojení s ora: una cerťora (s. 112,131) 

giusto: s appunto: giusť appunto (s. 156) 

c) členu a osobního zájmena gji před -i dává autor přednost výhradně 

tvarům neelidovaným: gli italiani (v textu celkem 29x, s. 11,49,79, 

112, 124, 3x na s. 134, 2x na s. 135, 136, 139, 149, 152, 153, 154, 2x 

na s. 156, 3x na s. 169, 4x na s. 171, 3x na s. 172), gli inglesi (s. 30, 

33, 91, 92, 153, 2x na s. 154), gli incontri (s. 34), gli impianti (s. 37), 
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gli insegnanti (s. 38), gli infami (s. 41, 92, 93), gli incassi (s. 73), gZi 

intrecci (s. 80), gli insetti (s. 87), gli infermieri (s. 116, 120), gli 

ingredienti (s. 171) 

d) osobních zájmen mi, ti, si, Zo, Za, vi používá Vassalli hojně tvarů 

elidovaných i neelidovaných: s'e aperto (s.4), non l'ho mai visto (s.5), 

m'e venutafame (s.5), gliel'ho data Za ragione (s. 5), s'erano battuti 

(s.9), m 'illudevo (s.13), s' e informato (s. 50), m 'intraZci (s. 113), 

gliel'hai fatto (s. 116), s' aZzava (s. 138), l'ho richiusa (s. 165); non mi 

era mai passato (s. 5), mi insegno (s. 9), si aZzo (s. 16), non si e 

dimenticato (s. 22), mi informo (s. 30), mi e venuta (s. 56), si 

offuscarono (s. 88), mi aZzo (s. 93), si abbatta (s. 120), si avvicina (s. 

132), si accomodi (s. 159), si e staccato (s. 164) 

e) částice ne: Vassalli používá spíše tvary neelidované, v textu se Illi 

podařilo najf pouze čtyři případy elize, a to s tvary sloves essere a 

avere: se n'ha bastanza (s. 8), di mamma ce n'e una soZa (s. 108), ce 

n'erano moZti (s. 120), non ce n'e piú (s. 124); jinak jsou běžnější 

tvary neelidované: ne era uscito (s. 5), ne ho parlato (s. 11), ne era 

rimasto (s. 15), se ne era comperato (s. 53), se ne erano andati (s. 94), 

se ne e andata (s. 157), ne ero sicura (s. 172) 

zájmena a příslovce místa ci: v románu je hojný výskyt tvarů 

elidovaných, především s tvary slovesa essere: c'era (s. 3, 8, 12, 22, 

27,29, 2x na s. 30,37, 39, 40, 44, 67, 68, 2x na s. 77, 98 ), c'erano (s. 

5,23, 2x na s. 29, 32, 2x na s. 34, 38, 39,41, 2x na s. 63, 75,83), c'e (s. 

17, 2x na s. 19,20,22, 3x na s. 25, 39, 50, 62, 91) a ve spojení s entra: 

non c' entra (s. 12), non c' entri (s. 26), cosa c' entra (s. 125); je zde i 

několik tvarů bez elize: do ve ci eravamo incontrati (s. 11), mi ci ero 

messo (s. 40), ci entravano neZ naso (s. 110), ci inghiotte (s. 57) 

f) číslovek venti, ventiquattro, trenta, quaranta, cinquanta, ottanta, 

cento, diciotto vždy ve spojení s anni: venťanni (s. 5, 11,67,95, 117, 
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149), ventiquattr'anni (s. 51), trenťanni (s. 71), quaranťanni (s. 54, 

125, 132, 133, 160, 167), cinquanťanni (s. 100, 116, 121, 159, 170), 

ottanťanni (s. 19, 119, 159), cenťanni (s. 88), diciotťanni (s. 141); 

dále se elize vyskytuje u číslovky primo ve spojení s ordine: 

prim'ordine (s. 28,49, 157), quattro s ore: quattr'ore (s. 99), quarto: 

di quarťordine (s. 95) 

g) slovesa dovere se slovesem essere: dev'essere matto (s. 16, 141, 151, 

157, 165), non dev'essere (s. 108); Vassalli používá dvakrát tvar 

neelidovaný: cio che deve essere (s. 17, 109) 

h) příslovce, předložky, spojky 

come: s tvary slovesa essere: com'e (s. 7, 41, 55, 56, 76, 156, 160) 

com'era (s. 61,75,128,135) 

anche: pouze s io: anch'io (s. 17,98,108,125,130,153) 

dove: s tvary slovesa essere: dov'era (s. 41), dov'e (s. 51, 79, 116, 

122,131,155,157,160), dov'erano (s. 83); ale objevuje se zde i jeden 

případ tvaru bez elize: da dove era venuta (s. 28) 

quando: s tvary slovesa essere se v textu vyskytují jak tvary elidované: 

quand'era (s. 4, 37, 81, 88), quand'e tornata (s. 56), tak tvary bez 

elize: quando era (s. 4), quando ero (s. 28, 33) 

di: u této předložky se vyskytují tvary elidované i neelidované: sole 

d'autunno (s. 4), cerchiamo ďessere seri (s. 80), ifigli d'oggi (s. 120); 

milion i di italiani (s. 149) 

da: v příslovečném rčení d'altronde (s.13); vedle elize d'aIlora (s. 41) 

nalezneme i da aIlora (s. 41) 

senza: senz'ossa (s. 35), senz'altro (s. 151) 

forse: elizi jsem nalezla pouze jednou se slovem anche: fors'anche (s. 

161), jinak se objevují tvary neelidované:forse e (s. 34) 

i) zájmena a spojky che ve spojení s tvary slovesa essere se objevují jak 

tvary s elizí, tak bez elize: ch' ero, era, erano (s. 13, 18, 29, 39, 68, 75, 
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88, 99, 104, 110, 114, 121, 125), che ero, era, erano (s. 4, 9, 12, 16, 

18,21, 2x na s. 28, 34, 38,44, 2x na s. 45, 2x na s. 46, 2x na s. 47, 72, 

2x na s. 73, 88, 98, 99, 100, 103, 108, 125, 2x na s. 128, 139, 145, 

168), ch'e (s. 29), che e (s. 50, 86, 102, 107, 153, 168) 

Z podrobného zkoumání celého románu jsem usoudila, že Vassalli 

používá nepovinnou elizi méně, častěji dává přednost tvarům 

neelidovaným. 
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2.2 Apokopa 

U apokopy dodržuje Vassalli povinnou ap okopu vždy u uno: un 

caos (s. 3), un attimo (s. 55), un piccolo ospedale (s. 148); quello: quel 

posto (s. 12), quel giorno (s. 38), quel pomeriggio (s. 124), quel genere 

di donna (s. 163); nessuno: in nessun posto (s. 49), in nessun tempo (s. 

92), nessun particolare motivo (s. 103), nessun obbligo (s. 153); 

buono: un buon proseguimento (s. 29), buon giomo (s. 30, 85), un 

buon ragazzo (s. 73), buon fine (s. 83, 88), buon per voi (s. 126), un 

buon pasto (s. 146); bello: bel morD (s. 102), un bel gesto (s. 107), un 

bel posto (s. 110), un bellibretto (s. 146), un bel tema (s. 149); pouze 

jednou jsem v textu zaznamenala apokopované alcuno: alcun danno 

(s. 153) a san to ve spojení s vlastním jménem v názvu náměstí: piazza 

San Pietro a Roma (s. 139, 165) 

Dále se apokopa vyskytuje u 

a) substantiv 

signore je apokopa dodržená pokaždé a to ve spojení s vlastním 

jménem či příjmením: il signor Giacomo (s. 30), signor Vassalli (s. 

160) 

cavaliere ve spojení s vlastním jménem a příjmením: cavalier Benito 

Mussolini (s. 50), cavalier (s. 99, 119, 123, 159) 

dottore se v románu objevuje několikrát ve spojení dottor Ercole 

Pedrotti (s. 123, 159, 160), přičemž Vassalli jednou používá tvar 

neapokopovaný: il dottore Ercole Pedrotti (s. 161) 

ingegnere: ingegner Mastrocolo (s. 155) 

commendatore: commendator Tal dei Tali (s. 147) 

colore: color ocra (s. 43), color ebano (s. 57), color fucsža (s. 94), 

color giallo (s. 96), pouze jednou jsem objevila tvar bez apokopy: 

colore della cera (s. 149) 
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bicchiere dochází k apokopě pouze v jednom případě, ve spojení: un 

bicchier d'acqua (s. 69) 

mare v názvu moře: sul Mar Rosso (s. 88) 

valore: una medaglia di bronzo al valor militare (s. 89) 

cantone v názvu: Canton Ticino (s. 108) 

odore: ľ odor di pane (s. 128) 

fiore: paganofiordi specialisti (s. 131), unfiordi mascalzone (s. 139) 

capo v názvu: Cap d'Antibes (s. 155) 

b) adjektiva zájmen 

grande: gran parte (s. 11), un gran Re (s. 13), una gran storia 

d'amore (s. 79), un gran torpore (s. 128), un gran parco (s. 149), 

personaggi di gran fama e di gran peso (s. 161), un gran soldato (s. 

168); někde autor používá tvar neapokopovaný, jde o užití nahodilé: 

una grande citta (s. 54), grande Mago (s. 67), un grande amore (s. 

80), un grande affetto (s. 89), un grande dramma (s. 149) 

maggiore pouze dvakrát ve spojení la maggior parte (s. 37, 109) 

speciale v ustálené vazbě in special modo (s. 62) 

quale se mi podařilo vystopovat apokopu pouze jednou: qual 

ricercatezza pacchiana (s. 19) 

tale se objevují jak tvary apokopované: alla tal ora (s. 28), žl tal 

giorno (s. 28), era un tal Gillo Trevisini (s. 67), un tal colonello (s. 

99), vado a tal posto a fare la tal cosa (s. 127), tak tvary 

neapokopované: un tale Bacilupi (s. 49), nel tale luogo (s. 63), tale 

impossibžlita (s. 65), un tale Angelo (s. 73), un tale gesto (s. 162) 

c) u určitých slovesných tvarů je výskyt ap okopy velmi hojný 

sono (1. os. sg. a 3. os. pl. ind. prez. essere): son poveri (s. 9), non si 

son mai visti (s. 45), ci son briganti (s. 47), io son rimasto lí ( s. 120), 

perché io son fatto cosí (s. 148), son cose note (s. 157), son stato zitto 

(s. 165) 
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fanno (3. os. pl. ind. prez. fare): come fan tutti (s. 19, 23, 78), si fan 

pensieri (s. 44),fan le cose (s. 93), loro fan finta d'apprezzare (s. 95), 

cifan crepare come bestie (s. 131), comefan loro (s. 136) 

hanno (3. os. pl. ind. prez. avere): gli han messo (s. 33), me ľhan 

scritto (s. 92), han confessato (s. 92), gUelo han chiuso (s. 138), ci han 

condotti al punto do ve siamo (s. 155), che impressione le han fatto (s. 

169), hanfatto žl salto deZZa quagUa (s. 169) 

vuole (3. os. sg. ind. prez. volere): lei gli vuol bene (s. 33), cosa vuol 

fard (s. 45, 133), se si vuol essere feUd (s. 110), vuol conoscere žl 

figlio (s. 163) 

několika rozkazovacích způsobů, u nichž Vassa1li označuje ap okopu 

apostrofem: sta' allegro (s. 17), sta' zitto (s. 27), va' via (s. 29, 148), 

di' (s. 100) 

několika sloves 3. os. pl. ind. prez. chiamare, gridare, andare, 

raccogliere, cercare: v názvu knihy I bimbi d'ltalia si chiaman BaUlla 

(s. 32), ti gridan dietro (s. 116), non van d'accordo (s. 125), raccolgon 

sassi (s. 142), cercan ľ oro (s. 142) 

sloves 3. os. pl. ind. impf. (are, avere, picchiare, mangiare, stare, 

essere, mettere, piantare: avevan gozzi (s. 26), facevan un gesto (s. 

135), picchiavan forte i pezzi (s. 23), mangiavan rane (s. 26), stavan 

dietro (s. 34), AZZora, i fiumi eran vivi. (s. 63), mettevan giú certe reti 

lunghissime (s. 63), c'eran reparti italiani (s. 124), com'eran grossi (s. 

135),piantavanpali (s. 142); 

pouze jednou jsem zaznamenala případ apokopy u 1. os. pl. ind. prez. 

slovesa avere: e colpa vostra se abbiamfame (s. 136) a jednou u 3. os. 

pl. konj. prez. slovesa essere: che sianfresche! (s. 17) 

d) dvou po sobě následujících infinitivů je apokopa vždy: lasdar perdere 

(s. 12), poter essere (s. 15), dover morire (s. 43), da far crepare di 

noia (s. 87), cosí bravo da poter vincere (s. 113), di far finire la tua 
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fotografia sui giornali (s. 116), poter dire a chicchessia (s. 127), ha 

chiesto aZ comandante francese di far cessare Za commedia (s. 135), 

dargZi un prova concreta, da far vaZere con gZi ingZesi (s. 154), non 

riuscivo nemmeno a far uscire Za voce (s. 161), si trova a dover 

affrontare una situazione compZicata (s. 172) 

e) infinitivů přítomných užívá Vassalli apokopu nejčastěji: fare aZtrimenti 

(s. 5), dev'esser matto (s. 16), e inutile star qui (s. 17), ti par poco? (s. 

40), vieni in citta a vender ľoro (s. 41), non si pUD cavar sangue (s. 

45), non potevo far niente (s. 47), ero convinto d' esser bello (s. 53), in 

un attimo pUD dare tutto, e toglier tutto ... (s. 55), cominciava a gridare 

che dovevamo crepar tutti (s. 72), non potevo cambiar camera (s. 73), 

cominciD a tirar fuori certe fotografie (s. 88), dar forma aZ tempo (s. 

109), hanno approfittato deZ trambusto per romper vetri e appiccar 

fuochi (s. 116), soffrir Za fame neZ ventesimo secoZo (s. 134), ma vuoi 

star zitta (s. 138), sono rimasto in piedi ( ... ) a far scongiuri, a toccar 

sotto (s. 165), stava seduto senza far nulla (s. 170), megZio non 

piacergli, e viver bene (s. 171) 

f) infinitivů minulých není u Vassalliho apokopa tak běžná, vyskytuje se 

u tvarů s pomocným slovesem avere: dopo aver cosí risvegZiato 

ľinteresse (s. 22), senza nemmeno aver visto (s. 35), gZi aveva perfino 

riferito di aver sorpreso Za contessa (s. 86), ricordo di aver provato 

imbarazzo (s. 108), ricoverato d'ufficio per aver morsicato un 

chierichetto (s. 115), di aver sparato sui miei connazionaZi (s. 130), 

dopo aver incitato gZi italiani (s. 152), tutto il merito di aver saZvato 

porti e ponti e di aver Zasciato intatti questi Zuoghi (s. 154), Zui che 

dopo aver accompagnato (. .. ) (s. 166); u tvarů s pomocným slovesem 

essere jsem žádný případ apokopy nezaznamenala 
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g) adverbií, předložek, spojek 

poco: v ustálené vazbě un po' se objevuje velmi často, až na několik 

málo případů, kdy Vassalli užívá tvaru neapokopovaného: un poco 

prima della mezzanotte (s. 118), stavano un poco in silenzio (s. 141), e 

stato un poco a guardarmi (s. 163) 

piano: v ustálené vazbě pian piano (s. 57, 63, 72, 88, 104, 120), ale 

našla jsem i jeden případ tvaru plného: mi sono alzato in punta di 

piedi, piano piano (s. 169) 

bene: ben pulita (s. 23), a ben vedere (s. 83, 157, 164), per ben due 

volte (s. 84), ormai ti ha preso a ben volere (s. 88), se ben ricordo (s. 

125), eben rifinita interamente (s. 137), la pelle del viso ben stirata (s. 

163) 

fino: aveva il crimine nel sangue fin dalla nasdta (s. 47), lo e fin 

troppo (s. 73), siamo tutti poveracci, alla fin fine (s. 78), fin sulle 

guglie del Duomo (s. 147), sono sinceramente dispiaduto di averla 

fatta correre fin qua (s. 159), dove io intendo farlo rimanere fin che 

vive (s. 160) 

ancora: se Fernanda e ancor viva (s. 56), ed altri liquidi ancor piú 

dirompenti (s. 61), che era ancor piú taccagno di suo padre (s. 81), a 

me sembrava brutto da solo e ancor piú brutto (s. 81), una 

motodcletta ancor piú bella (s. 113) 

pure: sulla Fernanda, che pur essendo giovanissima (s. 73), avrebbe 

fatto chissa cosa pur di levarseli di torno (s. 85), pur essendo 

diventato grande (s. 86), pur di mangiare sono disposto a qualsiasi 

bassezza (s. 95), e io, che pure avrei saputo rispondere (s. 140), che 

pure c'erano (s. 156) 

seppure: come facdano a sopravvivere dei fiori, seppur rachitid (s. 

130) 
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male: v textu jsem našla pouze jediný případ apokopy: mal riuscite (s. 

167) 

Závěrem nutno dodat, že Vassalli ve svém románu apokopy příliš 

nevyužívá. Tam, kde by mohl, dává přednost tvarům plným. Nejčastěji 

se apokopa vyskytuje u určitých slovesných tvarů a infinitivů 

přítomných. 
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2.3 Eufonické d 

Eufonické "d" se v románu vyskytuje poměrně často. Vassalli ho 

nejvíce užívá se spojkou e - celkem jsem zaznamenala 86 případů: ed 

io (s. 4, 24, 26, 28, 46, 55, 57, 79,88,114, 149, 167, 168), přičemž se 

zhruba ve stejné míře objevuje tvar bez eufonického "d": e io (s. 30, 

55, 60, 91, 93, 99, 119, 125, 131, 133, 140); další příklady 

s eufonickým "d": due ed uno (s. 15), uno scrittore ed un intellettuale 

(s. 16), ha ottanťanni ed e un vecchiaccio (s. 119), ci guardavano con 

curiosita ed anche un poco sorpresi (s. 142). Dále se eufonické "d" 

objevuje u předložky a (celkem 72x): ad esempio (s. 13), si ripeteva 

immutando ad ogni visita (s. 26), ad attendermi ad A. c' era mia madre 

(s. 29), sono riuscito ad andarmene (s. 122), stavo lavorando ad un 

romanzo (s. 149), dormiva ad occhi spalancati (s. 169). Eufonického 

"d" jsem si všimla na s. 88: žl proposito di mostrarmele tutte ad una ad 

una, přičemž na s. 147 není: io li conosco a uno a uno, z čehož 

usuzuji, že Vassalli nemá pro jeho užití žádné pravidlo, někde se 

objevuje a na jiných místech není. Setkala jsem se i se zvláštním 

použitím eufonického "d" před souhláskou, zkratkou názvu města: i 

nonni mi accompagnarono ad N., alla «Casa d'lnfanzia Alba 

Radiosa» (s. 18), sono andato ad 5., ridente cittadina (s. 94). 
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2.4 Označení přízvuku 

Rozlišujeme grafický přízvuk ostrý (accento grafico acuto) a tupý 

(accento grafico grave). U samohlásek "e" a "o" mají důležitou 

distinktivní funkci, označují jejich otevřenou či zavřenou výslovnost. 

V případě otevřené samohlásky se užívá přízvuk tupý, v případě 

zavřené přízvuk ostrý. U "a, i, u" je možné použití obou přízvuků. 

V textu je u "e" a "o" přízvuk podle jejich otevřenosti či zavřenosti, u 

"a" vždy tupý přízvuk, protože se vyslovuje otevřeně (amenita, gia, 

chissa, eta, la). U "i" a "u" nacházíme vždy ostrý přízvuk (tassí, lí, 

piú, sí, giú, schiavitú, lunedí, bambú), jde o úzus nakl. Einaudi a 

nejedná se tedy o autorskou záležitost, ale o zvyklost nakladatelství. 

V textu jsem jednou narazila na tupý přízvuk nad "u", a to ve slově 

piu: (. .. ) erano appena un po' piu in la deZZa lontana Pavia (. .. ) (s. 

111), v tomto případě jde o chybu tisku, způsobenou běžnější 

variantou. 

Vedle dvou výše zmíněných přízvuků jsem se v románu poměrně 

často setkala s dnes již zřídka užívaným přízvukem průtažným. Je to 

pozůstatek ze starší italštiny, kde se tento přízvuk používal k označení 

stažených slabik nebo zkrácených tvarů. Vassalli jím označuje pouze 

plurál několika podstatných jmen zakončených na -io, jedná se o starší, 

konzervativnější pravopis: comizf (s. 25, 55), olf di fegato (s. 28), 

c' erano i tre Vittorf Emanueli (s. 32), spazf vuoti (s. 57), i rumori varf 

(s. 73), junzionarf (s. 95), boZZiti varf (s. 96), sazf (s. 110), idillf esotici 

(s. 144), servizf (s. 146). 

Kromě povinných označení přízvuku se v textu objevuje i ostrý 

přízvuk nad "i" u slov: lafoZZía (s. 12, 16), balía (s. 41, 47), moríe di 

vecchi (s. 56), il cigolío (s. 73), Eurípilo (s. 75), Mirmídoni (s. 75), il 

fruscío (s. 89), il tramenío (s. 89), il píffero (s. 104), lavorío (s. 109), 

uno sciupío (s. 110), il brillío (s. 141), subíta (s. 145), la foschía del 
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mattino (s. 153). Dále jsem zaznamenala tupý přízvuk nad "a": 

Gargano (s. 18), gente che bazzica (s. 20), gli danno (s. 23), pžatola 

(s. 29), ci strangola (s. 57), dai (s. 61), ci dan (s. 73), Cattaro (s. 124), 

Ia batea (s. 150); ,,0": Argostoli (s. 41), zoccola (s. 59), colto (s. 62), 

scoifano (s. 96), voltola (s. 164); "e": ingegnati (s. 52), un tessalo (s. 

75), il nemico bolscevico (s. 152), jde obvykle o proparoxytona, 

poslední výraz bývá běžně paroxytonon - bolscevíco; a ostrý přízvuk 

nad "u" ve slově uIuIare: úIuIa (s. 25). U paroxyton je přízvuk ve 

slovech homonymních, s výjimkou subíto, kde se vyznačuje u tvaru 

méně frekventovaného: (např. balía = zvůle, neomezená moc X baIia 

= kojná, danno = 3. os. pl. ind. prez. X danno = škoda, ztráta) a dále 

ve slovech končících hiátem "io" (např. il Iavorío). V jednom případě 

se nad "e" vyskytuje ostrý přízvuk a to ve slově réclames (s. 111) -

ostrý přízvuk je zde proto, že jde o slovo převzaté z francouzštiny. 
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2.5 Interpunkce 

Mluvený projev je přerušovaný menšími či většími pauzami a je 

podbarvený intonací. Tyto pauzy a intonaci zaznamenáváme v psaném 

projevu prostřednictvím interpunkce. Pomáhá nám rozdělit věty či 

souvětí na jednotlivé segmenty. Autor používá v románu všechna 

interpunkční znaménka. 

Čárka 

Psaní čárky je v italštině ponecháno do velké míry na vůli pisatele. 

Zpravidla ji klade tam, kde by v mluveném projevu udělal pauzu. 

Vassalli odděluje čárkou: 

a) jednotlivé členy výčtu, pokud neJsou spOjeny spojkou e: 

L' ascensore e ripartito di schianto verso I' altro, e rip iomba to, 

s'e aperto. (s. 4), C'erano la guerra, lafame, la disperazione. (s. 

5), Domenica, pranzo d'addio: lasagne, testina di vitello e bolliti 

varl, formaggi, dolce casalingo. (s. 96), (. .. ) io gli dissi che stavo 

lavorando ad un romanzo sulla guerra, sul fascismo, sugli 

italiani che escono dal fascismo. (s. 149). Pouze v jednom 

případě jsem zaznamenala výčet bez čárky: (. .. ) avrebbe 

cominciato senza indugio ad intrecciare le dita delle mani dei 

piedi le parole (. .. ) le gambe i bracci gli orecchi le bocche le 

lingue le salive i peli ( ... ) (s. 166); autor zde čárku vynechal 

záměrně zřejmě z důvodu expresivity, podtržení naléhavosti 

textu 

b) vokativy: Non muoio piú, Sebastiano! (s. 4), Italiani, chi e vivo 

vengafuori (. .. ) (s. 9), Aiuto, polizia! (s. 27), Rosa, ti sbrighi? (s. 

61), Tu, Gaetano Marchisio! (. .. ) Tu, Alessandro GenomU (. .. ) 

Tu, Agostino Lumelli! (. .. ) Tu, Enrico ... (s. 125). Čárka ovšem 
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není pravidlem, neoddělený vokativ jsem našla např. ve větě: 

Buon giorno signor Capitano. (s. 30) 

c) volné přístavky a přívlastky: L' automobile, un 'Alfa Romeo di 

grossa cilindrata, aveva le portiere spalancate e la radio a tutto 

volume (. .. ) (s. 6), (. .. )facevo lunghe chiacchierate con il signor 

Ribaldelli, giardiniere e custode. (s. 33), II fidanzato di 

Fernanda, l'Angelo, aveva solo due anni piú di me (. .. ) (s. 81), 

(. .. ) lui si era trasferito a Basilea, citta della Svizzera tedesca, 

per preparare il mio futuro cioe per me. (s. 98), In quanto a lei, 

alla madre del Cavalier Basilisco, era ancora piú grassa della 

sorella ( ... ) (s. 100), Sir Henry Stanley, giornalista ed 

esploratore ing lese nato nel 1841 e morto nel 1904, inviato in 

Africa dal New York Herald Tribune (. .. ) (s. 112), II dottor 

Ercole Pedrotti, figlio del compianto cavalier Vincenzo 

fondatore della «Casa di Riposo», e un ometto di circa 

cinquanťanni (. .. ) (s. 159) 

Oddělení čárkou není pravidlem, v textu jsem našla i případ 

oddělení pomlčkou: D'una valle albanese -la valle del Dévoli

dove la terra da una parte era tutta rossa (. .. ) (s. 71), (. .. ) 

l'inchiesta sugli anziani che il direttore d'un giornale locale - la 

«Gazzetta di O.» - ha rifilato proprio a me (. .. ) (s. 123); ale i 

případ, kdy Vassalli nepoužívá čárku vůbec: Ho chiesto di 

parlare con il dottor Ercole Pedrotti direttore della «Casa di 

Riposo» ma lui non c'era. (s. 123) 

d) různé vsuvky: A vevo gia acquisito, sul mlO Re, una 

documentazione imponente e completa. (s. 14), II clima italiano, 

si puo dire, ha coltivazioni sue proprie per ogni luogo (. .. ) (s. 

17), Ma non tutti, grazie al Duce, e perduto. (s. 21), Che, 

nonostane l'eta, era gia un assiduo cliente dei «casini». (s. 81), 
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10, dico la verita, non avevo mai visto l'invalido ln quelle 

condizioni (. .. ) (s. 104) 

e) věty odporovací: Era un riassunto della guerra, ma non di quella 

piccola e gloriosa (. .. ) (s. 7), Le parole greche si capivano poco, 

ma le immagini parlavano da sole. (s. 42), Scusate tanto, ma ho 

fretta. (s. 82), (. .. ) avrei voluto continuare a vivere cosí, ma tutto 

erafinito, purtroppo. (s. 108), Prima eravamo nemici, ma adesso 

siamo diventati alleati (. .. ) (s. 135) 

Několikrát jsem zaznamenala větu odporovací bez čárky: Ha 

fatto žl gesto di strapparsi i capelli ma le dita scivolavano nella 

brillantina (. .. ) (s. 120), Ho chiesto di parlare con žl dottor 

Ercole Pedrotti direttore della «Casa di Riposo» ma lui non 

c'era. (s. 123), Conosco questo suo atteggiamento ma speravo 

che si fosse mitigato con žl trascorrere degli anni. (s. 160). 

Vassalli často používá pro oddělení věty uvozené spojkou ma 

středník (viz odstavec Středník). 

f) vztažné věty, které mohou být vypuštěny, aniž se poruší smysl 

výpovědi, nebo které jsou uvozeny vztažným zájmenem, jež se 

nevztahuje k slovu bezprostředně předcházejícímu: 

Quesťultimo, che era anche uno scrittore ed un intellettuale 

abbastanza noto nei salotti londinesi, guardava con ostentato 

riccapriccio i quadri (. .. ) (s. 16), La Repubblica sociale italiana, 

che e žl nuovo Stato del Duce, ha istituito un ufficio, žl Saimi, 

appositamente per i vostri problemi. (s. 22), A questo punto žl 

direttore, che non era uno stupido, lo caccio via in malo modo 

( ... ) (s. 43), II maresciallo Esposito, che rideva a crepapelle e 

stava divertendosi come tutti, ritorno serio. (s. 69), Cremaschi, 

che ci veniva per la seconda volta, stava in quella parte del 

recinto riservata ai cosiddetti apofanti (. .. ) (s. 75), (. .. ) quale 
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fosse la citta capitale del Tibet e lO, che pure avrei saputo 

rispondere, non dissi niente. (s. 140) 

g) příslovečná určení odděluje Vassalli čárkou obvykle tam, kde 

jich následuje více za sebou: ( ... ) che ormai sifanno dappertutto, 

in Italia, per dare modo (. .. ) (s. 11), Tutte le settimane, in 

collegio, ci obbligavano a scrivere una lettera (. .. ) (s. 38), 

Laggiú, nel cuore della tenebra (. .. ) (s. 57), Sulla sedia a rotelle, 

un po' in disparte, il relitto umano impazziva per la gioia (. .. ) (s. 

68), Ogni contenitore era zeppo di fotografie e man co poco che 

io svenissi quando il Befano, con magnanimita ma anche con 

fermezza, ennuncio il proposito di mostrarmele tutte (. .. ) (s. 88), 

In quei dieci giomi che trascorremmo sul lago, nell ~invemo del 

1958, ci fu solo un episodio sgradevole ( ... ) (s. 108), Di notte, 

nelle camere, ci sono certe pantegane cosí grosse che corrono 

per i muri (. .. ) (s. 131); někdy se objevují bez čárky: La 

televisione, invece, ci porto il mondo a domicilio laggiú sul greto 

del fiume e compí anche un altro miracolo (. .. ) (s. 59), Veniva al 

«Genio» tutti i giovedí a portare i gorgonzoli della Ditta (. .. ) (s. 

81), Ma lí sul lago non c/era altro modo per passare il tempo 

(. .. ) (s. 109) 

h) implicitní vedlejší věty zkrácené gerundiem, příčestím nebo 

infinitivem: Ho messo in ordine le buste, sistemandole secondo 

la data dei timbri postali ( ... ) (s. 58), Finito il suo sproloquio, 

Cico recupero il fazzoletto che aveva avvolto intomo al 

microfono (. .. ) (s. 66), (. .. ) li usava al posto delle bestie, per 

tirare l~aratro e trascinare il carro. (s. 71), L/uomo, vissuto 

dalla scatola magica, comincio a accendersi e a spegnersi in 

sintoma con la scatola medesima. (s. 72), Arrivati a questo 

punto, s/intende che io ho soltanto due possibilita (. .. ) (s. 91), 
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Gli altri sono rimasti in silenzio, fissandomi con quello sguardo 

greve e spento dei vecchi (. .. ) (s. 124), (. .. ) dice il biondino con 

la pipa, strizzandomi l"occhio (. .. ) (s. 132). Čárka ale není 

pravidlem, zvláště u vět krácených gerundiem ji Vassalli někdy 

vypouští: Non c' era nessuno e lui allora si fermo tendendo il 

pugno in atto di minaccia; sputo per terra. (s. 26), I francesi 

venivano tutti i giorni a passeggiare lungo il reticolato interno 

del Lager e passeggiando recitavano la commedia (. .. ) (s. 134), 

(. .. ) dottor Pedrotti mi guardava tenendo le mani davanti al viso 

(. .. ) (s. 160) 

i) vedlejší větu, předchází-li větu hlavní: Dovunque abbiamo 

combattuto, ci sono fuochi! (s. 10), Se tu fossi intelligente, 

capirei (. .. ) (s. 25), Appena l"uno s/affaccia nella vita, loro gli 

fanno il coccodrillo. (s. 52), Se non avesse trovato un nuovo 

padrone, Francesco 10 sapeva, sarebbe finito nel lazzaretto di 

Saika ( ... ) (s. 75), Fosse per me, avrei gia mandato tutti al 

diavolo (. .. ) (s. 85), Se la risposta fosse stata esatta, avrebbe 

detto: «Allegria!» (s. 140), Se proprio devi ringraziare qualcuno, 

ringrazia la signora qui presente Evelina Ferrari Tanzi (. .. ) (s. 

163). V textu jsem objevila i případ bez čárky: Se non avessi 

incontrato la mia Elena sarei stato un terribile misogino. (s. 

170) 

j) různé věty vložené: Ognuno ando al suo destino, ognuno da quel 

momento si fece i fatti suoi salvo poi dirmi con sussiego, una 

volta all'anno quando avevo la disgrazia di vederlo (vederla), 

che li faceva «per me». (s. 18), Cico tolse il microfono 

dall"automobile e, dopo averlo accuratamente avvolto nel 

fazzoletto, se 10 appese al collo. (s. 65). Někdy bývá věta vložená 

oddělená pomlčkami: II Befano - m /informo mia madre, non 
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appena io ebbi messo piede giú daZ treno - era stato operato 

l"anno precedente, per ben due voZte in un anno; gli avevano 

aggiunto una proZunga all /intestino e un sacchetto 

suppZementare come stomaco. (s. 84). 

Středník 

Středník je další příznačnou dělicí složkou textu, v italštině má 

podobné užití jako v češtině. Označuje delší pauzu než je čárka a 

odděluje samostatné skupiny slov či vět v delších souvětích. Vassalli 

používá středníku k oddělení 

a) souřadně spojených vět: Faceva freddo; era invemo. (s. 9), II 

signor Francesco sorrise; fece un gesto con Za mano (. .. ) (s. 71), 

M/ero infervorato; sudavo. (s. 79). 

b) odporovacích vět uvozených spojkou ma - užití středníku je 

v tomto případě běžnější než užití čárky: Cosa mangiasse il 

Capitano, Zui, RibaZdelli, non sapeva; ma sapeva che Za 

sopravvivenza dell /Eroe era sospesa da un flZo e che quel flZo Zo 

reggeva mia madre. (s. 33), I giomaZi che diedero Za notizia deZ 

suicidio riferirono poi che «Za signora Lavinia S.», di professione 

domestica, era da tempo sofferente di gravi crisi depressive; ma Za 

faccenda non risponde a verita. (s. 105). 

c) delších a složitějších souvětí nebo skupin slov v složitějších 

výčtech: Una memoria di Francesco Pignatelli scritta per Carlo 

Filangeri e stampata a Napoli neZ 1833, Sulla quistione se 

convenga stabilire razze regie di cavalli per uso dell /Esercito; un 

saggio deZ commendator Carlo Afan de Rivera Della restituzione 

deZ nostro sistema di misure, pesi e monete alla sua antica 

peifezione; e un voZumetto senza frontespizio dell /Ecclesiaste (. .. ) 

(s. 15), Trovai mio padre dimagrito e, se possibile, ancora piú 
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sordo dell /ultima volta che lo avevo visto; dopo un paio di tentativi 

andati a vuoto rinunciai in via definitiva a comunicare con lui. (s. 

145) 

Dvojtečka 

Dvojtečka se píše stejně jako v češtině před: 

a) přímou řečí: Diceva: «Sono giit morto una volta, posso anche 

morire un /altra volta.» (s. 4), Ha detto: «Ciao, come va?» (s. 77), 

(. .. ) qualcuno gridava: «Parla per te!» (s. 125), Gli ha urlato: «Me 

ne stropiccio! Me ne frego della politica ( ... )>> (s. 147) 

b) výčtem: (. .. ) dietro eravamo in cinque: il prete, i due chierichetti 

che si tiravano calci negli stinchi perché tanto il prete non poteva 

vederli, la signora Roberta ed io. (s. 4), 10 la vedevo per la prima 

volta: una donnina minuta, apparentemente fragile, dagli occhi 

tristi. (s. 4), (. .. ) avevano venduto gli animali delle loro fattorie: i 

buoi, i cavalli, gli asini, i maiali. (s. 74), Guardo da lí: l/autosrada, 

ilfiume chiuso ne! cemento, la cave. (s. 151) 

c) větou, která doplňuje nebo odůvodňuje to, co bylo řečeno ve větě 

předchozí: (. .. ) e una situazione normalissima, qui da noi: la gente 

in ascensore butta di tutto (. .. ) (s. 3), (. .. ) che venissero a sedersi 

sulle panche, vicino al fuoco: a raccontare le storie del fiume e 

quelle della guerra. (s. 71), S/asciugo le lacrime: quei ricordi la 

facevano star bene. (s. 121) 

Nutno dodat, že se užití dvojtečky a středníku místy blíží či 

dokonce překrývá. 

Uvozovky,pomlčka 

Pro přímou řeč používá autor dvojtečku a uvozovky tzv. středové, 

jejichž hroty na rozdíl od češtiny míří ven od výrazu v uvozovkách, (le 
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doppie virgolette a coppia) «». Pomlčka je většinou v přímé větě, je-li 

přímá řeč rozdělena uvozovací větou, např. řekl, křiče!...: «Chissa 

come mi giudichi, - ha detto ancora la signora Roberta. - Chissa cosa 

pensate di me (. .. )>> (s. 5), «Erano altri tempi, - ha detto lei. - C'érano 

la guerra, la fame, la disperazione.» (s. 5); Alla stazione, le prime 

notizie che mi diede non riguardavano la sua salute ma quella del 

Befano di Vascello: che - disse - migliorava a vista d"occhio, di 

giorno in giomo. (s. 84). Někdy ale nalezneme místo uvozovek čárku a 

pak jde o něco jako vnitřní monolog: lnnanzitutto, disse, le pentole a 

pressione sono fatte d"un acciaio (. .. ) (s. 65), lnfine, concluse, ogni 

pentola a pressione messa in vendita dalla ditta (. .. ) (s. 65). 

Tečka, vykřičník, otazník 

Tato tři interpunkční znaménka nalezneme z hlediska 

suprasegmentálního pouze na jejich obvyklých místech, tj. za větou 

oznamovací, zvolací, tázací. Pouze otazm'k se vyskytuje i uprostřed 

věty, nejde však o pauzu, nýbrž o syntaktické přerušení a vztahuje se 

jen k vložené části: Non chiedere: comemaii tempi andati erano 

migliori del presente?, perché non c'e saggezza in questa domanda. (s. 

17). Podobně jsem se uprostřed věty setkala i s vykřičníkem: Da una 

parte ci siamo noi, bambini e adolescenti, e dall" altra tutti gli italiani 

- in gran parte defunti, se Dio vuole! - che sono stati fascisti per 

vent "anni (. .. ) (s. 11). 

Použití interpunkce je ve Vassalliho textu jev velmi frekventovaný, 

dodává textu zvláštní dynamický rytmus. Interpunkce přesahuje do 

kapitoly syntaxe, jež je použitím interpunkčních znamének silně 

poznamenána. Z příkladů je patrné, že se Vassalli do značné míry drží 

rámcových pravidel použití interpunkčních znamének. 
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2.6 Rytmická segmentace věty 

Rytmická segmentace věty je fonetickým jevem suprasegmentálním 

a syntaktickým. Spočívá v rozdělení věty na dvě, tři nebo čtyři 

melodické jednotky, které samy o sobě vytvářejí významovou 

jednotku. Jedná se o: paralelismus (dvě jednotky), trikolon (tři 

jednotky) a čtyřčlennou periodu (čtyři jednotky). Všechny tyto jevy se 

ve Vassalliho textu vyskytují v poměrně velké míře, přičemž 

nejčastější je trikolon. S rytmickou segmentací se můžeme setkat i 

v kratších větách. 

a) trikolon: 

Ve větě La signora Roberta era la donna di zio Alvaro: era la 

fidanzata diciottenne che lui aveva lasciato al paese quando era 

partito per la guerra (. .. ); era la vedova quarantenne (. .. ) (s. 4) tvoří 

triko Ion věty uvozené era. 

Ve větě Nessuno mai fu veramente fascista, nessuno ebbe 

responsabilita della guerra, nessuno, o quasi, combatté. (s. 7) tvoří 

trikolon věty uvozené slovem nessuno. 

Další příklady trikolonu: ( ... ) essendo stato fucilato dai tedeschi 

( ... ), e abbandonato per morto sul terreno, semisepolto dai cadaveri 

dei suoi compagni. (s. 4) 

Resto attonito di fronte alla pianura, ai campi arrati, alla nebbia. (s. 

10) 

(. .. ) a questo mondo esiste una sola verita, la sua, un solo pensiero, il 

suo, una sola parola, la sua. (s. 24) 

Senza balcone, senza cavalcature, senza sudditi (. .. ) (s. 24) 

Dovunque si vedevano uomini che facevano lavori ingrati, faticosi, 

servili. (s. 25) 

(. .. ) e lui gridava, minacciava, ma poi alla fine sopportava tutto. (s. 

29); Schiumo, si rotolo, mugolo. (s. 29) 

44 



Ve větě Vidi il cippo in cima alla discesa con scritti i nomi delle 

vittime di una «barbarie nazifascista» che doveva essersi manifestata 

proprio lí, una dozzina d"anni prima. Vidi i boschi a perdita d"occhio 

ne/la valle e I" ampio greto del fiume, i mucchi bianchi di pietre della 

cava come ossa d"un animale preistorico che fosse andato a morire 

laggiú, tra le acque e i boschi; vidi l"edificio dell"Osteria del Genio 

con Locanda, la casupole che I" attorniavano e il ponte detto 

«dell"autostrada» che chiudeva il paesaggio verso valle. (s. 53) máme 

rámcový trikolon uvozený vidi, přičemž druhá a třetí část je rozvita 

dalším trikolonem předmětů. 

Další příklady trikolonu: Quando la lettura ebbe finita mia madre si 

alzo, pallidissima, e si volto per uscire dalla stanza; ma si trovo di 

fronte il custode della villa (. .. ) (s. 106) 

Addio sogni di glorža, addio motocicletta, addio Fernanda. (s. 114) 

( ... ) per tel Per tuo fratellol Per tuo figliol (s. 8) 

«Perché io sono paralitžco e luž no?» «Perché lui vive e cammina e si 

dive rte, e io sto qui?» Oppure: «Perché la casa e crollata in testa a 

me, e non a questž stronzoni?» (s. 60) - zde je trikolon uvozený 

perché, ve druhé větě je další trikolon. 

b) paralelismus: 

( ... ) non e né disperata né contenta (. .. )(s. 5) 

( ... ) dovevo ripetergli ogni singola parola anche sei volte, anche sette 

volte. (s. 26) 

( ... ) sia chefacesse spettacolo sia che non lofacesse. (s. 67) 

Nemmeno quando luž portava la Fernanda a ballare; nemmeno 

quando la baciava. (s. 83) 

( ... ) che mai potevo saperne di ven UOmtnl, žo? Che mai potevo 

capirne? (s. 167) 
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Chissa come mi giudichi, - ha detto ancora Za signora Roberta. -

Chissa cosa pensate di me (. .. ) (s. 5) 

Che beZZa passeggiata! Che beZZ'ária! (s. 5) 

Non so se ero innamorato di Fernanda. Non so se il termine «amore» 

s ~ adatti a queZZa situazione (. .. ) (s. 83) 

Mentre eravamo lí in tre a dargli pugni suZZa testa e a cercare di 

aprirgZi Ze mandiboZe ( ... ) Mentre il prete gridava: «Pace, pace!» (s. 

104) - příklad paralelismu, přičemž první je rozvitý dalším 

paralelismem. 

Non avrei mai avuto una motocicletta! Non avrei mai corteggiato Za 

Fernanda!(s.114) 

c) čtyřčlenná perioda: 

Příklad čtyřčlenné periody uvozené předložkou di: Le muoveva ogni 

sorta di rimproveri (. .. ) d~essere figlia di bifoZchi e soreZZa d~un 

«porco traditore», d~un «badogliano» (. .. ) d~avere un figlio 

deliquente (me), di essere deZiquente Zei stessa, di appartenere a una 

razza tarata a marcia (. .. ) (s. 8) 

(. .. ) Zoro sono sempre in mezzo ai piedi per criticare, per spiare, per 

aizzare gli uni contro gZi aZtri, per aspettare che Zui muoia (. .. ) (s. 31) 

Dovrai pulire i ZocaZi tutti i giomi (. .. ); spianare il campo deZZe bocce; 

andare a fare Ze provviste per il bar, e, nei ritagZi di tempo, aiutare il 

barista a servire i clienti. (s. 146) 

La fede in Dio, Sebastiano! QueZZa che un giomo verra a battere 

anche aZ tuo cuore impietrato daZZ' ateismo! DaZ cinismo! 

DaZl'ambizione piú sfrenata! DaZl'egoismo! (s. 164) 
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2.7 Psaní velkých počátečních písmen 

Vassalli používá velké počáteční písmeno na začátku věty a u 

vlastních jmen: Sebastiano, AZvaro, Giovanni, GiuZio (s. 13), Alfa 

Romeo (s. 6), Germania (s. 8), Ze Puglie (s. 18), Gargimo (s. 18), Villa 

ltalia (s. 32), s "era battuto sui quattro mari (l "Adriatico, žl Tirreno, Zo 

lonio e žl Rosso) (s. 33), Capo Matapan (s. 33), Ze AZpi (s. 40), Ze 

scariche dei Mauser (s. 44), Za valle deZ Pinios (s. 74) - zde by slovo 

valle mohlo začínat i velkým písmenem, podle Prota je varianta 

s malým písmenem méně obvyklá18
, stejně tak tomu je i u piazza ScaZa 

(s. 147), kdy by slovo piazza mohlo být i s velkým písmenem; Ze isoZe: 

Za Maggiore e Za Bella (s. 108) 

a dále: 

a) u titulů a hodností, jejichž nositelem je určitá osobnost, takže je 

pociťujeme spíš jako vlastní jména: Dio (s. 11), žl Re (s. 15), Sua 

Maesta (s. 16), Za Regina (s. 17), Santi (s. 19), Madonne 

garganiche (s. 19), un Ducettino domestico (s. 19), žl Duce (s. 21), 

lddio (s. 27), žl Capitano (s. 30), Z "Eroe (s. 33), un Budda (s. 37), žl 

signor Mago (s. 67), spettacoZo del grande Mago e Fantasista (s. 

67), Z "AmmiragZio (s. 88), žl Poeta (s. 99) - zde mluví o 

D" Annunziovi, Gesú Cristo (s. 104), Sua Maesta Za Regina EZena 

(s. 133), žl Signore (s. 164); pouze jednou se v textu vyskytuje 

slovo papa (s. 164), ale je s malým písmenem, protože se netýká 

konkrétní osoby 

b) u názvů institucí, organizací, společenských zařízení, apod. : žl 

Comune (s. 3), rOspedaZe (s. 3), Zo Stato (s. 3), Z "Alleanza (s. 7), Za 

Resistenza (s. 7,12), Ammiragliato di Brindisi (s. 15), rEsercito -

v názvu knihy Sulla quistione se convenga stabžlire razze regie di 

cavalli per uso dell"Esercito (s. 15), Za Casa d7nfanzia AZba 

18 PROTO, B. Guida alla comunicazione linguistica. Firenze : Le Monnier, 1987, s. 77. 
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Radiosa (s. 18), Milizia Volontaria (s. 20), il Fascio (s. 21, 125), la 

Repubblica sociale italiana (s. 22), lo Stato del Duce (s. 22), 

17mpero (s. 33), il Ministero degli Interni (s. 55), il Telegiornale 

(s. 60), il Sacro Cuore di Nostro Signore Gesú Cristo (s. 64), un 

Lager tedesco (s. 75), Ditta (s. 81), Accademia Navale di Livorno 

(s. 88), la Marina militare italiana (s. 93) - zde, jako v jednom z 

mála případů používá Vassali velkého písmena pouze na začátku 

názvu, il Municipio (s. 94), Combattenti del Mare (s. 106), il 

Monumento ai Caduti (s. 111), Civica Casa di Riposo del Cavalier 

V. Pedrotti (s. 119), le Olimpiadi (s. 125), Croce Rossa 

Internazionale (s. 135), il Duomo (s. 147), 17stituto (s. 160), il 

Tribunale (s. 160); pouze v jediném případě používá Vassalli v 

názvu strany malých písmen: il segretario del partito comunista 

italiano (s. 62), domnívám se, že by mohlo jít o vyjádření 

osobního, poněkud pohrdavého postoje k výše zmíněné straně 

c) u zkratek Vassalli většinou používá malé písmeno, odchyluje se 

tak od obecného úzu italských gramatik, ale je v souladu s běžným 

územ italské publicistiky i literárních textů. Italské gramatiky mají 

za to, že by zkratky měly být uváděny celé velkým písmenem -

takový případ jsem však v díle zaznamenala pouze jednou a to ve 

zkratce RAI (s. 61), jinak se objevuje malé písmeno: Saimi - sigla: 

servizio di assistenza per gli internati militari italiani (s. 22), Elas 

- esercito popolare di liberazione (s. 74), Cariplo - Casa di 

Risparmio delle Provincie Lombarde (s. 146) 

d) u názvů svátků: la Pasqua (s. 21), il Ferragosto (s. 28, 41), il 

NataZe (s. 41) 

e) u názvů knih, periodik, soutěžních her, apod. : la rivista II 

Confronto (s. 49), 17nferno di Dante (s. 102), New York Herald 

Tribune (s. 112), il Quiz (s. 113) 
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f) u Jmen národních a obyvatelských Vassalli v textu nepoužívá 

velké písmeno nikdy, přičítám to tendenci soudobých autorů psát 

je písmeny malými: tedeschi (s. 4), italiani (s. 7), greci (s. 10), 

ingZesi e americani (s. 15), gZi angZoamericani (s. 17), gli austriaci 

(s. 32), i giapponesi (s. 65), ifrancesi (s. 134) 

g) v jiných případech: Ze Crociate (s. 33), Za Patria (s. 66), Z "Era 

Fascista (s. 99) 
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2.8 Hláskové zvláštnosti 

V románu se vyskytuje několik hláskových zvláštností. Dvakrát 

jsem zaznamenala výraz naja (s. 8, 75), místo dnes běžnější varianty 

s "i": naia. Jde asi o pozůstatek psaného "j", které sloužilo k označení 

polo souhláskového -j- uprostřed slova. Vassalli několikrát používá 

tvar se zachovanou protonickou samohláskou "e" u slovesa comprare: 

comperai žl biglietto (s. 29), comperati (s. 53), se ne era comperato 

uno nuovo (s. 53), ci vorrebbe comperare (s. 155). U slovesa sonare 

převládá tvar s diftongem -uo-: si metteva a suonare (s. 34), zřejmě 

proto, že dnes převládá tendence užívat diftong i v nepřízvučných 

slabikách, takže suonare Je frekventovanější. Místo běžněji 

používaného tvaru oliveto používá Vassalli tvar s počátečním "u": 

uliveto (s. 9, 150). Místo tvarů s negeminovaným "b" u slova abietto, 

nalezneme v textu tvar s geminovaným "b": abbietto (s. 164), 

v případě slova sciabola, nalezneme jak tvar s negeminovaným "b " , 

tak tvar s "b" geminovaným: sciabola (s. 13), sciabboletta (s. 171). 

Dále mě zaujalo používání slov se sledem čtyř vokalických elementů 

namísto běžnějších triftongů: fognaiuolo (s. 25, 26) místo fognaiolo, 

aiuole (s. 34) místo aiole, figliuola (s. 43) místo figliola, figliuolo (s. 

87) místo figliolo, scarpacciuoli (s. 53) místo varianty bez "u". Není to 

ale pravidlo, vystopovala jsem i tvar triftongový: barcaiolo (s. 55) 

místo knižního barcaiuolo. V názvu průvodčího dává přednost tvaru 

bigliettaio (s. 29) před bigliettario a u názvu kramáře tvaru bottegaio 

(s. 171) před bottegante. 
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2.9 Shrnutí hláskoslovného rozboru 

Pro text románu je typické časté použití elidovaných tvarů, menší je 

výskyt tvarů apokopovaných. Výskyt eufonického "d" není velký, 

Vassalli dává přednost tvarům bez eufonického "d". Důležitým jevem 

je rytmická segmentace věty - typický je hojný výskyt triko Ionu. 

S rytmickou stránkou výpovědi souvisí i interpunkce. V assalli se 

převážně řídí mluvnickými pravidly. 
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3 ROZBOR MORFOLOGICKÝCH VÝRAZOVÝCH 

PROSTŘEDKŮ 

3.1 Člen 

Z hlediska morfologického Vassalli nepoužívá žádné zastaralé nebo 

nesprávné tvary a v románu jsem nenašla ani žádné chybné užití členu. 

Člen dělivý 

V románu lze vystopovat užití členu dělivého v plurálové formě 

k označení neurčitého počtu, tedy na místě neurčitého členu, který 

nemá množné číslo: era una stanzetta con dei piccoZi quadri (s. 18), 

c'erano dei carrettieri (s. 29), senza mostrare imbarazzo di dover 

compiere taZe operazione su degli uomini (s. 74), ci scrivevano delle 

Ze ttere, dei numeri (s. 142), ci disegnavano delle frecce (s. 142); pro 

Vassalliho je však typičtější vynechání členu dělivého: c' erano Zumini 

che ardevano (s. 53), proferiva minacce (s. 145), un battaglione 

tedesco con autocarri (s. 152), di aver saZvato porti e ponti (s. 153), e 
una storia di gente che cerca scorciatoie (s. 157) 

Člen u vlastních jmen 

a) osob 

V souladu s běžným územ se člen nachází u vlastních jmen obou 

pohlaví, jsou-li doprovázena přívlastkem: Za signora Roberta (s. 4), il 

cavalier Benito Mussolini (s. 50), Za signora RacheZe Mussolini (s. 50), 

il commisario PoZito (s. 50), il signor Francesco (s. 54), Za signora 

Rosa (s. 60), žl maresciallo Esposito (s. 69); objevila jsem ale i případ 

bez členu: maresciallo Badoglio (s. 50) a ve spojení vlastního jména 

AZvaro se substantivem zio se člen někdy vyskytuje, jindy ne: Zo zio 

AZvaro era lí (s. 4), zio AZvaro mi racconto di Roberta (s. 9). 
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Oproti běžnému úzu se v románu člen určitý někdy nachází u 

vlastních jmen osob obou rodů - tento jev je typický pro střední a 

severní Itálii (Proto) a u Vassalliho je poměrně běžný: i biografi: il 

Bolla, il Puntoni, lo Scaroni, il Ba rto li, il D 'Aroma, il Cesarini, il 

Mayda, il Consiglio (s. 14), il Feldwebel (s. 21), il Carlo Felice (s. 32), 

il Carlo Alberto (s. 32), il Befano (s. 40), la Fernanda, sulla Fernanda 

(s. 73) X Fernanda, con Fernanda, di Fernanda, per Femanda, Rosa 

X alla Rosa (s. 61), la Rosa (s. 82), per il Palmiro Togliatti (s. 62), il 

Tizio (s. 63), la Rospa (s. 86), la Bif.fetti (s. 99); ale zároveň nalezneme 

i tvary bez členu: Baraldi (s. 125), Garbarini (s. 126), Enrico, Alfred 

(s. 127), Cico (s. 64), Piva (s. 67). 

V textu se setkáváme i s obecnými jmény, která nabývají povahy 

jmen vlastních, píší se s velkým písmenem a vždy je předchází člen 

určitý: např. il Re, la Regina, il Duce, la Ducessa jako femininum k 

Duce, il Capitano. 

b) zeměpisných 

V souladu s obecným italským územ o užití členu u vlastních jmen 

zeměpisných klade Vassalli člen určitý k názvu zemí, krajů, světadílů, 

větších ostrovů: ľItalia (s. 11), , le Puglie (s. 18), , la Libia (s. 88), 

avevamo visitato le due isole (la Maggiore e la Bella) (s. 108), la 

Germania (s. 127), ľIndia (s. 157). Setkala jsem se ale i s případem, 

kdy autor používá před názvem kraje člen neurčitý, tento člen dodává 

jménu nekonkrétní rozměr: continuava a parlarci di un Gargano che 

nessuno di noi capiva cosafosse (. .. ) (s. 18). 

Člen u výše zmíněných zeměpisných jmen Je často ovlivněn 

předložkou, po předložce in se zpravidla člen vynechává, a to jak u 

jmen ženského, tak mužského rodu: in Portogallo (s. 92), ero in 

Montenegro (s. 124). Po předložce di, pokud jsou ženského rodu a 

mají funkci přívlastku neshodného, se člen rovněž vynechává. 
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V mnoha jiných vazbách se však člen po di používá: I' esplorazione 

dell'Africa (s. 112), a noi dell'Aosta (s. 124), veniva da una regione 

dell'ltalia meridionale (s. 18), le citta colossali dell'America e gli 

immensi deserti dell'Australia (s. 111), la capitale del Turkmenistan 

(s. 112). Po ostatních předložkách se člen zpravidla klade: parlava 

all'ltalia (s. 13), dalla Germania (s. 55), dall'Albania (s. 71), una 

lettera dalla Svizzera (s. 98), dalla Sicilia, dalla Puglia, dal Piemonte, 

dal Veneto (s. 112), dalla Sicilia al Friuli, dalla Liguria alla Puglia (s. 

139); i zde jsem však zaznamenala několik odchylek: tra Battipaglia e 

Salerno (s. 17), verso Maratea (s. 74). 

Dále autor užívá člen určitý u názvů řek, jezer, hor: sui quattro mari 

- l'Adriatico, il Tirreno, 10 lonio, il Rosso (s. 33), le Alpi (s. 40), la 

confluenza nel Po (s. 64), sul Po (s. 72), il Mar Rosso (s. 88), nelle 

Ardenne (s. 152), sull'Appennino o sulle Ande (s. 166). 

Vynechávání členu 

Žádné výraznější odchylky od běžného úzu italských gramatik o 

vynechávání členu jsem nezaznamenala. 

Vassalli vynechává člen před: 

a) přivlastňovacími zájmeny u jmen označujících příbuzenské vztahy: 

mio marito (s. 31), a mia moglie (s. 43), suo figlio (s. 46), mio 

cognato (s. 55); naproti tomu u citově zabarvených či jinak 

rozvitých jmen člen zachovává: alla mia figliuola (s. 43), la sua 

nipote Rospigliosi (s. 86), i miei peifidi cugini (s. 132), con la mia 

nuova mamma (s. 166). V jednom případě jsem zaznamenala člen 

neurčitý před přivlastňovacím zájmenem spojeným se jménem 

označujícím příbuzenský vztah: era un suo nonno (s. 168). Tento 

člen dává jménu neurčitý, nekonkrétní rozměr. 

b) u přiv1astňovacího zájmena loro: una persona di loro fiducia (s. 86) 
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c) před slovem gente: era corsa gente (s. 117) 

Žádné jiné odchylky či zvláštnosti ve vynechávání členu Jsem 

v textu neobjevila. 
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3.2 Podstatné jméno 

V užití podstatných jmen jsem v textu nenašla žádné zvláštnosti. 

Objevují se zpodstatnělé slovní druhy: sloveso: 1 ~arte del dimenticare 

(s. 7), ho assistito al compiersi di due modemizzazioni (s. 59), un 

ciabattare di passi (s. 61), il mio dovere (s. 136), il trascolorare delle 

foglie (s. 141), con il trascorrere degli anni (s. 160), adjektiva: i 

scervellati (s. 7), l'assurdo (s. 102), il vecchio (s. 126), číslovka: c' e il 
matrimonio tra i due (s. 20), citoslovce: il crac delle mie illusioni (s. 

114). 

V oblasti tvoření slov používá Vassalli pouze zaběhlé postupy, 

např. zdrobněliny typu: le straducole (s. 9), piccioncino (s. 100), le 

torrette (s. 135), la vostra santarella (s. 138), un fratellino (s. 160), 

una sorelluccia (s. 160), suoi occhietti (s. 169); zveličeniny: una 

camicia di flanella a quadrettoni (s. 82), un paio d' occhialoni (s. 82), 

i ragazzotti (s. 95), un donnone (s. 99), un giovanotto (s. 112), un 

vecchiotto (s. 125), un vecchione (s. 125); či pejorativa: un corpaccio 

(s. 52), un'occhiataccia (s. 85), un ragazzaccio (s. 88), il catenaccio (s. 

91), un vecchiaccio (s. 119). 

Složeniny také nevybočují ze zaběhlých postupů: il terremoto (s. 

41), un altoparlante (s. 64), neo-avanguardia (s. 95), il guardacaccia 

(s. 143). Za zmínku stojí poměrně velké množství juxtaponovaných 

větných členů: Villa-museo (s. 35), un Montone-Duce (s. 37), la 

giornata-tipo (s. 61), valvola-sfiatatoio (s. 65), un intrattenimento

spettacolo (s. 67), 10 spettacolo del barcaiolo-maiale (s. 69), il blocco 

copia-commissione (s. 80), un berretto di lana para-orecchi (s. 82), i 

buoni-pasto (s. 94), un fu-giovane (s. 96), il fu-poeta (s. 99), una delle 

sue conviventi-affittacamere (s. 120). 
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3.3 Přídavné jméno 

U přídavných jmen jsem nenašla žádné zvláštnosti. Co se týče 

stupňování, objevuje se v textu převážně superlativ absolutní. 

Komparativ se vyskytuje méně: un uomo piú anziano (s. 4), ci sono 

cose piú serie (s. 78), divento meno impercettibile (s. 113), in un altro 

ospedale piú attrezzato (s. 149), ve srovnání jej nalezneme v obvyklém 

tvaru s odpovídajícím výběrem z možností di - che. Častěji tedy 

nalezneme komparativ se spojkou di než s předložkou che: era ancor 

piú taccagno di suo padre (s. 81), sognavo d'avere una motocicletta 

ancor piú bella e costosa di quella delľAngelo (s. 113), una donna 

quaranťanni piú giovane di lui (s. 160); příklad s předložkou che: 

Piva era piú spettrale che mai (s. 68), divento meno impercettibile che 

in passato (s. 113). Objevuje se i komparativ, jehož význam je zesílen 

příslovcem molto: un pubblico di spettatori molto piú numeroso di 

quello a cui il discorso dovrebbe essere rivolto (s. 25). Příklad 

vyjádření stejné míry uvozené souvztažnými výrazy tanto - quanto: 

era tanto temibile nell' aspetto fisico quanto fragile psicologicamente 

(s. 68). 

Superlativ relativní je v textu frekventován méně: i luoghi piú 

istruttivi (s. 13), i piú anziani ed affermati colleghi (s. 96), ľ essere piú 

abbietto (s. 164). Při srovnávání používá Vassalli zpravidla předložku 

di, předložky fra, tra jsem zaznamenala jen výjimečně: sono il piú 

bravo della classe (s. 26), e un italiano grandissimo, forse il piú 

grande di ogni epoca (s. 157), lo considero la persona piú 

ragguardevole tra tutte quelle che incontro (s. 95). 

Superlativ absolutní se v textu vyskytuje v hojné míře, nejčastěji je 

tvořen příponou -issimo: un bellissimo personaggio (s. 13), ero un 

buonissimo ragazzo (s. 45), un pretesto futilissimo (s. 96), un omettino 

piccolissimo, vecchissimo (s. 132), doveva essere stanchissimo (s. 
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169); dále opakováním přídavného jména: i tedeschi, quatti quatti (s. 

65), dentro i quattro, zitti zitti (s. 80), io restai lí a guardare quei 

cimeli per tre o quattr' ore, buono buono (s. 90), andavamo a dormire 

mogi mogi (s. 112), il viso privo di trucco, lungo lungo e smorto (s. 

163); příslovci: un signore molto importante e molto nobile (s. 29), la 

vita qui e molto cara (s. 98), dovevano essere molto serie (s. 137); 

nebo připojením dalšího přídavného jména zesilujícího míru dané 

vlastnosti: una valigia piena zeppa di quattrini (s. 8), piazza Duomo, 

piena gremita di turisti (s. 147). 

U nepravidelného stupňování se objevují obvyklé tvary pozůstalé z 

latiny: il cibo del collegio e ottimo (s. 38), le minime necessita (s. 55), i 

suoi supremi idea li di onore (s. 86), i casi peggiori (s. 121), unfratello 

maggiore (s. 162), e l'intreccio supremo (s. 166). V textu se setkáme s 

tvarem příslovce peggio na místě adjektiva peggiore, což lze 

považovat za rys hovorového jazyka: era peggio che un tormento (s. 

33). 
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3.4 Zájmeno 

Zájmena osobní 

V textu se zájmena osobní vyskytují velmi často. Vassalli používá 

jako podmětová zájmena osobní pro 3. os. tvary lui, lei: prima che lui 

partisse (s. 9), i genitori di lež (s. 9), di lei, all'epoca, io sapevo 

soltanto poche cose (s. 29), vicino a lui c' era Za segretaria (s. 77), per 

contrasto con la bellezza di lei (s. 81), c'era dentro anche Zui (s. 149). 

Pouze ve dvou případech je použito tvaru egU a essa, a to v citaci 

z knihy Ecclesiaste, kterou si čte král Vittorio Emanuele. Autor použil 

tyto tvary zřejmě proto, aby dal čtenáři jasně najevo, že se jedná o 

starší italštinu: e questa una occupazione penosa che Dio ha imposto 

agU uomini, perché in essa fatichino (s. 15), chi puo raddrizzare cio 

che egU ha fatto curvo (s. 17). Na žádném jiném místě se tyto tvary 

nebo tvary ella, esso, essi, esse nevyskytují, Vassalli je asi považuje za 

zastaralé. 

U osobních zájmen předmětových přízvučných jsem zaznamenala 

tvar fra me na místě, kde bychom dnes použili spíše osobní zájmeno 

předmětové nepřízvučné mi, jde o frazeologismus, běžný zejména ve 

3. os. (disse tra sé): pensavo e dicevo fra me (s. 15). Další případy, kdy 

autor používá osobní zájmeno předmětové přízvučné místo osobmbo 

zájmena předmětového nepřízvučného: Za cosa a lui non dispiace (s. 

25), questo a noi non portera aZcun danno (s. 153). 

Několikrát jsem se v textu setkala se zesíleným tvarem osobního 

zájmena 1. os. pl. noialtri, pokaždé se vyskytuje v přímé řeči postav: a 

lui ci pensiamo noialtri (s. 29), Cosa vuoi che ce ne freghi delle tue 

foto, a noialtri! (s. 89). Zajímavá je jeho hovorová kombinace s 

neosobním zájmenem si: se n 'ha abbastanza, noialtri, di queste storie 

di guerra (s. 8) 
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V případě zdvořilostních osobních zájmen, používá Vassalli 

výhradně tvaru 3. os. sg. lei: Parli a mia madre, glielo dica lei! (s. 43), 

e lei, mio cara signore, viene a parlarci di guerra (s. 131), Mi 

congratulo con lei. (s. 160). 

Zájmena přivlastňovací 

Tato zájmena nalezneme v obvyklých bezpříznakových tvarech: 

chiamava ancora per nome i suoi compagni morti in guerra (s. 7), 

dovevo ascoltare i loro discorsi (s. 73). 

Někdy autor v zájmu srozumitelnosti používá místo 

přivlastňovacího zájmena 3. os. předložkového spojení di + lui, lei: se 

i parenti e i figli di lei non si fossero opposti (s. 4), i genitori di lei (s. 

9), Era pero rimasta lucida e padrona di sé ancora dopo la morte del 

Befano e fino all'apertura del di lui testamento (s. 105), alla signora 

Lavinia la gia citata tovaglia e al di lei figlio il glorioso cimelio di cui 

sopra. (s. 106), della di lui vecchiaia (s. 160). 

V textu se občas objevuje užití přivlastňovacího zájmena loro v 

postavení za jménem a bez předložky: fossero stati a casa loro (s. 7), 

un certo astio da parte loro e cosa naturale (s. 136). 

Vassalli rovněž hojně používá přivlastňovacího zájmena proprio: 

come un impiegato di banca che apre un ufficio di prestiti per proprio 

conto (s. 24), si rivede la propria vita (s. 44), vedere un figlio 

accanirsi contro il proprio genitore (s. 160). I v těchto případech je to 

v zájmu srozumitelnosti. 

Jednou jsem zaznamenala neměnné přivlastňovací zájmeno altrui: 

Sono invidiosi, piú di ogni altro popolo al mondo, e non sopportano 

l'altruifelicita (. .. ) (s. 171). 
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Zájmena ukazovací 

Z morfologického hlediska Je užití ukazovacích zájmen 

bezpříznakové. V románu se vyskytují v hojné míře, především 

zájmena questo a quello: questi signori sono privati cittadini (s. 22), 

quel misterioso bagliore (s. 57), non da quella parte. Da quesť altra. 

(s. 132). Dvakrát jsem objevila tvar codesto: Chi e codesto moccioso? 

(s. 34), a parte codeste deduzioni, žl guaio vero e ( ... ) (s. 49). 

Velmi často se v textu vyskytuje ukazovací zájmeno stesso: parlava 

con se stesso (s. 9), la stessa venerazione per se stesso (s. 37), 

entravano in quello stesso recinto (s. 74), respiravamo la stessa aria, 

dormivamo sotto lo stesso tetto, sedevamo allo stesso tavolo per 

mangiare, vedevamo le stesse immagini alla televisione (s. 83), di 

quello stesso anno (s. 118); a knižní výraz medesimo: che lui 

medesimo Ribaldelli (s. 33), žl grado di arrazzamento del medesimo e 

chissa quali altri imponderabili (s. 61), comincio a accendersi e a 

spegnersi in sintoma con la scatola medesima (s. 72), veniamo tutti 

dalla medesima greppia (s. 147), la moglie de! medesimo (s. 166), 

morí nel mese di giugno di quell'anno medesimo (s. 168). 

V románu jsem narazila na čtyři případy, kdy autor používá 

ukazovací zájmena costui, costei, colui: c' era un uomo in divisa, con i 

baffi; costui aveva in testa un berretto di tipo mžlitare ( ... ) (s. 30), 

costui al collegio era soprattutto apprezzato per la potenza della voce 

(s. 46), se costei non avesse cominciato a inveire contro žl Piva (s. 69), 

che col tuo veleno insozzi la canizie di colui che ti ha elargito žl sacro 

dono della vita (s. 120). Tato zájmena mohou stát pouze samostatně, 

vztahují se pouze k osobám a velmi často mají pejorativní zabarvení. 
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Zájmena vztažná 

Velmi časté je použití vztažného zájmena che: era la fidanzata 

diciottenne che lui aveva lasciato (s. 4), questa serpe che ho scaldato 

nel mio seno (s. 119), il canto degli uccelli che ritomavano ogni anno 

(s. 141). 

Další vztažné zájmeno v textu hojně zastoupené je cui v postavení s 

předložkou: brigate con cui Z'infame autore dei miei giomi 

intratteneva rapporti (s. 20), rovescio con un calcio il tavolino su cui 

teneva gli ammenicoli (s. 69), Z'archivio di mio padre di cui poi mi 

sono sbarazzato (s. 122), la concorrenza ne approfitta per sottrarci le 

persone piú va lide, tra cui la mia stessa segretaria (s. 156); u 

vztažného zájmena ve významu dativním je vždy použita předložka a: 

un pericolo a cui era fortunosamente scampato (s. 8), vi ho spedito 

alcune pagine di un romanzo storico a cui sto lavorando (s. 77), quel 

genere di donna a cui un proverbio di qui attribuisce attitudini 

amatorie (s. 163). Bez předložky stojí cui ve významu jehož, jejíž, 

jejichž a klade se mezi člen a příslušné podstatné jméno: non poteva 

allontanarsi dal Befano le cui condizioni (s. 35), con un colonnello dei 

carabinieri il cui nome e rimasto finora sconosciuto (s. 50), Z'insegna 

con il profilo di Napoleone Bonaparte i cui genieri avevano costruito 

un grande ponte (s. 103), ingegner Mastrocolo o Mastrocchio, la cui 

esistenza nel mondo fino a quel momento mi era ignota (s. 155). 

Z ostatních vztažných zájmen jsem v díle zaznamenala il quale: le 

effusioni del Polito non sfuggirono all' attenzione del colonnello dei 

carabinieri; il quale, quindi, fu pienamente consapevole di cio che 

stava accadendo (s. 50); chi: chi adesso ride piangera (s. 8), c'era chi 

cammznava tutto assorto, c' era chi avviandosi piangeva, c' era chi 

cantava (s. 44), chi diceva di averlo messo da una parte e chi 

dalZ' altra (s. 3). 
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Párová zájmena 

V textu nechybí ani párová zájmena: Zoro sono sempre in mezzo ai 

piedi per criticare, per spiare, per aizzare gli uni contro gli aZtri (s. 

31), ci obbligavano a scrivere una Zettera aU 'uno o aU' aZtro dei nostri 

genitori (s. 38), se una mi dava un pezzo di pane Z'aZtra diceva che 

glieZo avevo rubato (s. 76). 

Pleonastické užívání zájmen 

Pleonasmem rozumíme nadbytečné užívání zájmena z hlediska 

logického, nikoliv syntaktického. Nejčastěji ze všech zájmen se týká 

zájmene io: io ho avuto una sapienza superiore (s. 15), io scoppiai in 

Zacrime (s. 27), di Zui io ricordo žl soprannome (s. 68), io ieri mi sono 

presentato (s. 123), io ho aperto Za bocca (s. 165). Další příklady 

pleonasmu: voi siete stati traditi (s. 21), Zoro sono sempre in mezzo ai 

piedi per criticare (s. 31), tutte Ze mattine Zui veniva toZto daZ teZevisore 

(s. 61), tu Zo conosci (s. 79), ma se noi pensiamo (. .. ) che Za vita deve 

servirci a diventare chissa chi e di Jatto noi Zo perderemo ( ... ) senza 

accorgerci che cosí Jacendo noi perderemo noi stessi (s. 110), Zui 

comincio ad uZuZare dai primi giomi (s. 115). 

K pleonasmu se řadí i tzv. ,,ripresa pronominale", tj. opakování 

vytčeného větného členu zájmenem. V románu lze najít velký počet 

příkladů: chissa se poi me Ze mandano, Ze uova (s. 17), žl Zago Zo si 

vedeva in Zontananza (s. 32), mia madre Za saZutai (s. 35), io Ze mie 

impressioni te Ze ho dette (s. 79), c' era un cassonetto dei rifiuti e io ci 

ho messo dentro Ze quattro scatoZacce senza nemmeno aprime una (s. 

122), io žl mio dovere Z'ho Jatto (s. 136). 
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3.5 Číslovky 

V případě číslovek jsem z hlediska morfologického nezaznamenala 

žádné zvláštnosti. 

64 



3.6 Sloveso 

Vassalli v textu využívá všech slovesných časů, nejčastěji je to 

prézens, passato prossimo, passato remoto a imperfektum. 

Prézens 

Autor v díle často užívá prézens na jeho obvyklých místech. 

Stylistickou hodnotu mají apokopované tvary: Perché io son fatto cosí: 

integro! (s. 148), I bimbi d'Italia si chiaman Balilla (s. 32), se si vuol 

essere felici (s. 110), e colpa vostra se abbiam fame (s. 136). 

Z hlediska užití jsem zaznamenala případ, kdy Vassalli používá tzv. 

prézens historický, ten se v textu vyskytuje jen velmi málo a většinou 

bývá nahrazen jinými slovesnými časy. K užitý prézentu historického 

se autor uchyluje hlavně z důvodu zdůraznění a naléhavosti situace a 

píše v něm celou jednu kapitolu: La mattina dopo, saranno state le sei 

e io improvvisamente mi sveglio perché qualcuno bussa alla mia 

porta, strepita e chiama (. .. ) Cosí intonito come sono vado ad aprire e 

mi trovo davanti žl Befano (. .. ) Dunque lo seguo nel suo studio e lui mi 

mostra un gran pacco di cartacce (. .. ) Ora comincio a preoccuparmi 

(. .. ) Grida che lo sentono in tutta la casa. Mia madre scuote la 

maniglia, chiama dal corridoio ( ... ) e io mi alzo, in mutande come 

sono, faccio tutto quello che lui dice perché prima ci sbrighiamo 

meglio e. (s. 91 - 93) 

Imperfektum 

V zhledem k tomu, že jde o čas vyprávěcí, je v textu imperfektum 

užíváno velmi často: Le foglie gialle dei platani tremolavano nel sole 

pallido d' ottobre e le mietitrebbie, tra i campi, s' avviavano alla 

raccolta del riso. 10 non avevo niente da dire e stavo zitto. (s. 5), I 

francesi venivano tutti i giorni a passeggiare lungo žl reticolato (. .. ) e 
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passeggiando recitavano la commedia di chi sta bene (. .. ): si 

stuzzicavano i denti, facevano ginnastica, saltellavano oppure anche si 

mettevano a tirar calci a un barattolo, giocavano al paIlone tra di 

loro. Dialogavano con gli italiani come certi adulti dialogano con i 

bambini gli davano notizie suIl' andamento deIla guerra che ormGl, 

dicevano, e finita. (s. 134). 

Někdy uvozuje přímou řeč: i tedeschi aIlora gli dicevano: 

«Schweine, Verrater, Badoghlio» (s. 44), gli domandava: «Quanti 

furono ž primi Re di Roma?» (s. 112), Sospiravano, tossivano, si 

chiamavano: «Rosa». «Sí, dimmi, Francesco» (. .. ) (s. 141). 

V posledním případě jde o opakování. 

Passato remoto 

Také tento slovesný čas se v díle vyskytuje velmi často. Nejčastěji 

uvozuje řeč přímou: Mormoro: «Centinaia, migliaia di cadaveri!» (s. 

10), Gli dissi: «Pensa a Cefalonia». (s. 149). 

Dále jej Vassalli používá k popisu dějů v minulosti: Nessuno maifu 

veramente fascista, nessuno ebbe responsabilita deIla guerra, nessuno, 

o quasi, combatté. (s. 7). AIlo zio Alvaro ando storta. Fu fucilato a 

Cefalonia (. .. ) Scampo per caso: scappo in Grecia, ma fu ripreso e 

deportato in un campo di concentramento tedesco. Riapparve al suo 

paese. (s. 7, 8), Arrivammo aIla vžIla tutti intirizziti e venne a aprirci 

un giovanaccio con certe spaIle cosí larghe, che mia madre saluto 

cortesemente (. .. ) Lui mi guardo con disgusto, dalI' alto dei suoi quasi 

due metri di statura; non le rispose. Domandai: «Che fine ha fatto 

Ribaldelli?», ma mža madre con un'occhiataccia mi fece cenno di 

tacere e poi, quando restammo noi due soli, mi spiego tutto. (s. 85). 

U nepravidelných sloves s dvojími tvary passata remota se Vassalli 

přiklání k běžněji užívané formě: diede l'inizio aIla loro cacciata (s. 
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32), si diede pugni sul capo (s. 47), i giornali che diedero la notizia del 

suicidio (s. 105) - další možné méně užívané tvary detti, dette, dettero 

se v textu nevyskytují~ bevve a lungo - neobjevují se tvary bevé, 

bevette. U skupiny sloves na -ere, které mají v 1. a 3. os. č. j. a ve 3. 

os. č. mno ještě další tvary, volí autor tyto druhé, méně běžné tvary: 

dovettero portarlo di peso sulluogo dellafucilazione (s. 44), Vn anno 

furono scope, strofinacci e grembiuli da cucina, e si vendettero (s. 64), 

si sedette di fronte al Romoletti (s. 106), tutti gli altri paren ti si 

sedettero dietro (s. 106), il conto poi dovette pagarlo lo zio Alvaro (s. 

107), si sedette per terra (s. 128). 

Passato pros simo 

Někdy uvozuje přímou řeč: Ha domandato: «Ma c' e , la storia 

d'amore?» (s. 50), Mi ha detto: «Prego, si accomodi ( ... )>> (s. 159). 

Jinak se v textu vyskytuje především jako minulý čas v přímé řeČÍ: Che 

fine ha fatto Ržbaldelli? (s.85), Ci sono stati quelli che alľindomani 

della strage si sono offerti di passare coi tedeschi (. .. ) Quasi mille 

italiani, a Cefalonia, sono poi diventati collaborazionisti, subito dopo 

il massacro; hanno aiutato gli assassini a liberarsi dei cadaveri ( ... ) 

Quando i tedeschi si sono ritirati, loro si sono finti partigiani e sono 

rientrati in Italia con gli onori delle armi ... (s. 150). 

Složené tvary: 

Trapassato pros simo 

Tento slovesný tvar užívá Vassalli k zachycení děje, který proběhl 

před jiným dějem minulým: Era la fidanzata diciottenne che luž aveva 

lasciato al paese quando era partito per la guerra e che poi, 

quand' era ritomato aveva ritrovato gia sposata con un uomo piú 

anziano. (s. 4), Le pareti erano piene di cimeli, di fotografie, di 
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bandiere, perché la piú giovane delle sorelle Bijfetti aveva avuto a che 

fare con žl fu-poeta Gabriele D'Annunzio (. .. ) (s. 99). V textu 

nalezneme ale i trapassato remoto: II Befano - m'informo mia madre, 

non appena ebbi messo piede giú dal treno - era stato operato (s. 84). 

Futurum 

Budoucí čas složený je často použit k vyjádření domněnky, 

hypotézy, pochybnosti v minulosti, v textu se vyskytuje pouze jednou: 

la mattina dopo, saranno state le sei e io improvvisamente mi sveglio 

(s. 91). 

Kondicionál 

Za zmínku stojí kondicionál minulý, který Vassalli často používá 

v nepřímé řeči jako děj minulý, který následoval po jiném ději 

minulém: disse a mia madre che sarebbe ritornato verso la fine di 

quella stessa settimana (s. 24), ( ... ) merce che lui appunto trattava in 

quel periodo e che avrebbe continuato a vendere fino ad esaurimento 

delle scorte ( ... ) (s. 64); a k vyjádření domněnky: Per quanto ancora 

sarebbe continuato? (s. 44), Sarebbe stato peggio se arrivavano a 

sposarsi e poi si separavano (s. 139). Forse avrei dovuto ricambiare 1 

saluti di Fernanda. (s. 151). 

Imperativ 

Žádné zvláštnosti u použití imperativu jsem v textu nezaznamenala, 

vyskytuje se v jeho základní funkci: sta' zitto (s. 27), Resta a casa! (s. 

113). 
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Konjunktiv 

Rovněž konjunktiv nalezneme na jeho obvyklých místech: Non e 
cosa che ti riguardi (s. 23), Fosse miracolo di Dio o della fifa (s. 27), 

io sto bene e cosí spero sia di te (s. 38), manco po co che io svenissi (s. 

87), Non passa giorno, Sebastiano, senza che io pensi al tuo futuro. (s. 

98), Se fosse vivo Vittorio Emanuele III, dovrebbe avere piú di un 

secolo. (s. 132). 

Infinitiv 

I tento slovesný tvar se v textu vyskytuje velmi často. Autor jím 

krátí vedlejší věty: Se la prendeva con mia madre, le muoveva ogni 

sorta di rimproveri: d' averlo costretto a vivere in campagna ( ... ), 

d'essere figlia di bifolchi e sorella d'un «porco traditore» (. .. ), 

d'avere un figlio delinquente (me), di essere delinquente lei stessa, di 

appartenere a una razza tarata e marcia, da secoli. (s. 8), prima o poi 

qualcuno gli chiedera ragione d'essere stato coi tedeschi, per un anno, 

dopo aver incitato gli italiani (. .. ) (s. 152). 

Participium 

Participium l v díle vyskytuje poměrně často, zaznamenala jsem l 
jeho zvláštní použití, kdy slouží ke zkrácení souvětí: Finito il suo 

sproloquio, Cico recupero il fazzoletto che aveva avvolto intorno al 

microfono (. .. ) (s. 66), L 'úomo, vissuto dalla scatola magica, comincio 

a accendersi e a spegnersi in sintoma con la scatola medesima. (s. 72), 

Arrivati a questo punto, s "intende che io ho soltanto due possibilita 

(. .. ) (s. 91). Tvary participia nalezneme v textu často ve složených 

tvarech sloves a ve funkci přívlastku. 
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Gerundium 

V textu často nalezneme gerundium, a to v různých postaveních, 

někdy bývá odděleno čárkou, jindy ne: quella era Za seconda voZta che 

moriva, essendo stato fucilato dai tedeschi (s. 4), Za bionda che 

entrando Z' aveva saZutato con Za manina, e che vedendoZo impiegato 

con me non s'era avvicinata (s. 12), Gli aZtri sono rimasti in silenzio, 

fissandomi con queUo sguardo greve e spento dei vecchi (. .. ) (s. 124)1 

francesi venivano tutti i giorni a passeggiare Zungo il reticoZato 

interno deZ Lager e passeggiando recitavano Za commedia (. .. ) (s. 

134). 
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3.7 Příslovce 

Z kvalifIkačních příslovcí převládají v textu příslovce tvořená 

tvarem ženského rodu a příponou -mente: silenziosamente (s. 46), 

contemporaneamente (s. 62),fortunosamente (s. 152). 

Při stupňování příslovcí používá autor jak komparativ, tak 

superlativ. Komparativ je v textu poněkud méně: un po' piú avanti (s. 

102), stringi piú forte (s. 68); několikrát se objevuje nepravidelný tvar 

meglio: sarebbe meglio definire cortile (s. 18), passavamo il tempo 

come meglio potevamo (s. 108). Superlativ absolutní je tvořen 

převážně opakováním téhož příslovce: La «Mercedes» delle pompe 

funebri veniva avanti piano piano nel sole tiepido d'autunno (. .. J (s. 

4), almeno almeno, sei sincero (s. 26), che si sono via via depositati (s. 

110), sono stato lí lí per vomitare (s. 164); nebo přidáním předpony 

stra-: era un posto straordinariamente simile all'Osteria del Genio 

con Locanda (s. 109). Pozůstatky latinského superlativu relativního 

jsou v textu poměrně často: duravano pochissimo (s. 37), le materie 

andavano benissimo (s. 113), i sovrani cenavano prestissimo (s.170). 

V díle se vyskytuje několik příslovcí, které vznikly z předložkové 

vazby podstatného jména: sottoterra (s. 47), sottotetto (s. 72), 

sottobraccio (s. 131), sottovoce (s. 139). Zvláštním tvarem je příslovce 

místa dabbasso (s.83) vzniklé z předložkové vazby adjektiva. 

Zaznamenala jsem též několik adverbií, jež slovníky (Vocabolario 

della lingua italiana di Zingarelli, Bologna : Zanichelli, 2005, 

internetová verze Dizionario Garzanti della lingua italiana, Milano : 

Garzanti, www.garzantilinguistica.it) označují za adverbia, jsou však 

vnímána spíše jako rčení nabyvší platnosti adverbia: sissignore (s. 

124), nossignore (s. 148). 
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3.8 Předložky 

V užití předložek jsem zaznamenala několik zvláštností: 

1) Vassalli používá předložku da v předložkovém spojeníftwri di: 

mi porto juori dalle straducole (s. 9), běžnější by byla předložka 

di 

2) ve spojení senza s osobním zájmenem je vynechána předložka 

di: comefaro, senza lui? (s. 121) 

3) je upřednostněna předložka a před in ve spojení: si fermo al 

centra del viale (s. 109) 

4) s adjektivem partecipe je užita předložka di (předložka a Je 

méně běžná): partecipe della vita degU altri (s.115) 

5) autor používá výhradně předložku tra: ve vazbě se zájmenem 

loro někdy s předložkou di: parlando tra di loro (s. 16), si 

chiamavano tra di loro (s. 68), giocavano a pallone tra di loro 

(s. 134); jindy bez: parlottavano tra loro (s. 43), di lui, io 

sapevo soltanto quelle poche cose che i barcaioli dicevano tra 

loro (s. 81); předložku fra jsem v textu objevila výjimečně, ve 

spojení s osobním zájmenem předmětovým přízvučným (viz 

zájmeno osobní): pensavo e dicevo fra me (s. 15). 

Předložkový člen - preposizioni atricolate 

Člen určitý se kromě předložek a, da, di, in, su spoJuJe 1 

s předložkou con, ale pouze v mužském rodě: picchiavan forte sui 

pezzi coi juciU (s. 23), col parucchino sulla fronte (s. 56) coi contadini 

sai cosa incontri (. .. ) con i pastori esci dal mondo (. .. ) rimani solo col 

destino (s. 75), s'e conclusa col massacro di una intera divisone (s. 

153); v rodě ženském se nachází člen a předložka odděleně: con la 

testa (s. ll), giochi con le carte (s. 68). 
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3.9 Spojky 

Z morfologického hlediska jsem nenašla žádné zvláštnosti aru 

odchylky od běžného úzu. Nejčastěji použitá spojka je e a che, pak ma, 

se,perché. 
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3.10 Citoslovce 

Citoslovce se v románu objevují velmi často. Z citoslovcí vlastních 

(interiezioni proprie) je to: ehi (s. 14), eh (s. 17), ah (s. 26), op (s. 37), 

chicchirichí (s. 37), u-u, u-uuu ... uuuuuuuuuuuuuuu (s. 61), bu, hrrr (s. 

68), beh (s. 86), ahi, ohi (s. 89), plop (s. 89), din-don (s. 103), paf (s. 

104), tac-tac-tac (s. 112), púh (s. 120), sss! (s. 128), opIa (s. 147), to to 

(s. 165), ahime, deh (s. 166). Citoslovcí nevlastních (interiezioni 

improprie) je též velké množství: figuriamoci! (s. 12), viva! (s. 23), 

ecco (s. 26), macché (s. 40), eccomi qua (s. 76), perdio (s. 84), 

signoreiddio (s. 120), peccato! (s. 140), suvvia (s. 142), nevvero (s. 

168). 
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3.11 Shrnutí morfologického rozboru 

Z hlediska morfologického se text vyznačuje následujícími jevy: 

Člen dělivý se v textu vyskytuje, ale pro Vassalliho je příznačnější 

jeho vynechávání. Člen určitý před vlastními jmény osob (jak mužů 

tak žen) se spíše nachází. Tento jev je typický pro střední a severní 

Itálii. U stupňování přídavných jmen a příslovcí je v textu nejvíc 

zastoupen superlativ absolutní tvořený příponou -issimo. U zájmen se 

vůbec nevyskytují tvary ella, esso, essi, esse. Jednou se v textu 

vyskytuje přivlastňovací zájmeno altrui. Autor často používá 

ukazovací zájmeno medesimo, které je považováno za tvar knižní. 

Typické je pleonastické používání zájmen. Ze slovesných tvarů je 

nejfrekventovanější prézens, passato prossimo, imperfektum a passato 

remoto. U předložek se v autorově stylu objevuje vynechání předložky 

di po senza před osobním zájmenem (senza lui). 
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4 SYNTAKTICKÝ ROZBOR 

4.1 Struktura věty a souvětí 

Převážná většina vět je tvořena podmětem, přísudkem a minimálně 

jedním dalším větným členem. Velmi často se objevují věty 

s několikanásobnými větnými členy, přičemž nejčastěji je to podmět, 

předmět a příslovečné určení: podmět: C' erano la guerra, la fame, la 

disperazione. (s. 5), non potevano transitarci i carrz agricoli, le 

biciclette, i pedoni. (s. 54), Allora ancora non c' erano la 

metropolitana, l'isola pedonale, l'ora legale e i poeti del Comune. (s. 

102), Noi siamo solo i suoi riflessi, le sue illusioni, i suoi zeri! (s. 109); 

předmět: Ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza, come 

anche la stoltezza e la follía (s. 16), divisero con mio padre la casa, il 

letto, gli affari, le paren tele, le amicizie (s. 36), facevano scarpe, 

borsette, articoli di pelletteria (s. 111), m 'incantavo a osservare il 

trascolorare lento delle foglie dei pioppi, il brillío argenteo dei salici, 

la sinfonia della vita (s. 141); příslovečné určení: Bruciano i morti 

( ... ) A Procopata, a Tro iana ta, nel vallone di Santa Barbara, sul 

Risicuzolo, a Farsa ... (s. 10), Sto raccogliendo una documentazione di 

prim' ordine sugli italiani che fuoriescono dal fascismo, in tutti i modi: 

a cavallo! A nuoto! In motocicletta! A piedi attraverso i Balcaní! In 

zattera attraverso l'Adriatico! A dorso di cammello o di mulo! (s. 49), 

Arrivavano dalla Sicilia, dalla Puglia, dal Piemonte, dal Veneto (s. 

112), Sbarchi imponenti a Venezia, a Genova, a Trieste. (s. 134). 

Pro Vassalliho jsou typická jak obsáhlá, tak krátká a stručná 

souvětí. Objevují se jak parataktická, tak hypotaktická souvětí. 

Celkově ale převažují souvětí parataktická. Podle obsahu volí autor 

velmi často věty s bezespojkovým spojením (asyndeton), poměrně 

strohou syntaxí a sledem hlavních vět holých nebo rozvitých jen 
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jedním členem: L' ascensore e ripartito di schianto verso l' alto, s' e 

ripiombato, s'e aperto. (s. 3), Lei ha alzato gli occhi, ha scosso il 

capo. Non ha detto niente. (s. 5). S takovými větami se často 

setkáváme v přímé řeči postav, například strýce Alvara: Noi stiamo 

qui, in un bel posto; non abbiamo freddo né caldo; siamo sazí, perché 

a mezzogiomo abbiamo mangiato; discorriamo di cose astratte e 

siamo abbastanza contenti di stare insieme. (s. 110), E andata a stare 

a Milano, s' e sposata, poi s' e divisa dal marito. Adesso sta con i figli: 

ha un boutique, vende abiti .. . (s. 151) . 

Příklad rozsáhlejšího souvětí: La signora Roberta era la donna di zio 

Alvaro: era la fidanzata diciottenne che lui aveva lasciato al paese 

quando era partito per la guerra e che poi, quand' era ritomato, aveva 

ritrovato gia sposata con un uomo piú anziano, quasi vecchio; era la 

vedova quarantenne che lo zio Alvaro ancora avrebbe voluto sposare 

se i parenti e i figli di lei non si fossero opposti in ogni modo. (s. 4). 

Souvětí se skládá ze tří vět hlavních, které jsou ve vztahu 

parataktickém. Druhá věta hlavní obsahuje dvě vedlejší věty vztažné 

(uvozené spojkou che) a dvě vedlejší věty časové (uvozené spojkou 

quando). Také do třetí věty hlavní je vložena vedlejší věta vztažná a 

vedlejší věta podmínková. 

Vedlejší věty 

V románu nalezneme celou škálu vedlejších vět, a to jak v řeči 

vypravěče, tak v řeči postav. Autor nejčastěji používá vedlejší větu 

vztažnou a předmětnou (uvozenou spojkou che) a vedlejší větu 

časovou (uvozenou různými spojkami): D'estate andavo dai nonni, 

che erano vecchi e mi accudivano come accudivano il vitello o i polli 

che tenevano in cortile (s. 28), Li ho desunti dai riassunti dei giomali, 

che hanno dedicato alt' evento ponderosi a rtico li. (s. 97), ad A. non 
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resta che implorare (s. 96), era stata la sua fidanza prima che lui 

partisse per la guerra (s. 9). 

Eliptické věty 

V textu se často objevují neslovesné věty eliptické: Si lavora sulla 

quantita: tanta sabbia, tanto oro. Un grammo al giomo, due grammi. 

Anche la domenica, si capisce. Anche a Ferragosto e a Natale. (s. 41), 

Ho rivisto A.; 10 rivedo da vent' anni e da un centinaio di convegni. 

lmpo llas trato, sfatto, ossigenato come una checca di quarť ordine. (s. 

95). 

I když se nominální věty v románu vyskytují, jednoznačně 

převažuje styl verbální. 

Vložené věty 

Také výskyt vložených vět vtažných do vět hlavních je v díle 

poměrně hojný: Quesťultimo, che era anche uno scrittore ed un 

intellettuale abbastanza noto nei salotti londinesi, guardava con 

ostentato riccapriccio i quadri (. .. ) (s. 16), A questo punto il direttore, 

che non era uno stupido, 10 caccib via in malo modo (. .. ) (s. 46), 

Cremaschi, che ci veniva per la seconda volta, stava in quella parte 

del recinto riservata ai cosiddetti apofanti (. .. ) (s. 75). 

Implicitní věty 

V románu jsem zaznamenala velký výskyt vět implicitních, přičemž 

Vassalli užívá nejvíce vět krácených gerundiem. 

Příklady krácených vět: 

infinitivem: ti ringrazio di avermi accompagnata (s. 6), 

Camminava cosí in fretta che per stargli dietro io dovevo 
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correre. (s. 27), (. .. ) li usava aZ posto delle bestie, per tirare 

Z~aratro e trascinare il carro. (s. 71) 

participiem minulým: Finita Z' epopea dei militari itaZiani 

internati in Germania, finito anche Z' affare dei coatti, Z 'unico 

bestiame umano rimasto disponibile sulla piazza erano Ze 

donne (s. 36), Finito il suo sproZoquio, Cico recupero il 

fazzoZetto che aveva avvoZto intomo aZ microfono ( ... ) (s. 66), 

L ~uomo, vissuto dalla scatoZa magica, comincio a accendersi 

e a spegnersi in sintoma con Za scatoZa medesima. (s. 72) 

gerundiem: Fernanda ostentava un'allegria che non so se 

provasse veramente, facendo spesso risuonare tra di noi Ze 

sue squillanti risate. (s. 143), Tenendo aZzate Ze braccia e 

moduZando Za voce Z'infame ha declamato ( ... ) (s. 165). 
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4.2 Slovosled 

Kromě slovosledu přímého, v pořadí podmět - přísudek - předmět 

přímý - předmět nepřímý - příslovečná určení, se v románu často 

objevuje i slovosled nepřímý, především v podobě dislokace 

jednotlivých větných členů vlevo či vpravo. 

Dislokace větných členů vpravo jsem zaznamenala převážně ve 

větách zvolacích, v řeči postav: Non interessa a nessuno, la tua 

guerra! (s. 8), Sono la loro passione, i coccodrilZi! (s. 51), Siamo d'un' 

altra generazione, noi! (s. 89), Sei proprio stupido, tu! (s. 155), Sono 

uno strano popolo, gli italiani! (s. 172), ft ancora viva, la Regina? (s. 

133). 

Stejně tak, jako dislokace vpravo, je dislokace vlevo jev, který autor 

používá ke zdůraznění. Velmi často se objevuje dislokace vlevo 

předmětu 4. p. s následným zopakováním zájmenem, tento jev se 

nazývá ripresa pronominale a je povinný při dislokaci předmětu 

přímého na začátek věty. Vyskytuje se jak v řeči autorově, tak v řeči 

postav: žl lago lo si vedeva in lontananza (s. 32), mia madre io la 

vedevo soltanto all'ora dei pasti (s. 34), mia madre la salutai (s. 35), 

La Fernanda, l'ho vista verso versa (s. 56), io le mie impressioni te le 

ho dette (s. 79), Ogni avventura, ne! sogno, io me la concedevo. (s. 

83), le parole ormai non me le ricordo piú (s. 98). 

Příklad dislokace předmětu vlevo: Per lui, loro non farebbero 

niente. (s. 33). Vassalli dislokuje vlevo i příslovečná určení: Qui in 

mezzo ai letamai (s. 8), DalZe quattro alZe cinque di mattina la citta 

era un immenso cimitero (s. 102), někdy se objevují dvě příslovečná 

určení za sebou: Di notte, nelZe camere, ci sono certe pantegane cosí 

grosse che corrono per i muri (s. 131), Domenica prossima, nelZa 

cappelZa di questo lstituto, suo padre sposera una donna (. .. ) (s. 160). 
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V hovorovém jazyce se někdy užívá osobní zájmeno zdůrazňující 

předmět přímý, i když stojí až za podmětem. V románu je tomu tak 

nejčastěji v řeči postav, což jim dodává určitý nádech hovorovosti: 

Non occorre nemmeno che li leggi, i loro stupidi libri!, nessuno le 

legge, le commedie degli autori come te (s. 78), Dove la invitavo, la 

Fernanda? (s. 83), Te la racconto io, una storia coi fiocchi! (s. 124), 

Le ha viste, lei, lei cucine? Le ha visitate, le camere? (s. 131), Li ho 

visti coi miei occhi, i pacchi! (s. 136). Stejně tak dalším rysem 

hovorového jazyka je nadbytečné používání zájmenné částice ne, která 

se opět vyskytuje převážně v řeči postav: Ne abbiamo visti, di orrori! 

(s. 55), di mamma ce n' e una sola (s. 108). 

Děj se může zdůraznit umístěním určitého slovesného tvaru před 

podmět: In un batter d' occhio si sparse per il fiume questa notizia 

strabiliante (s. 112). 

Častým jevem obráceného slovosledu je záměna postavení podmětu 

a přísudku. Dochází k němu většinou ve větách vypravěče, které 

uvádějí nebo následují řeč přímou: «T' e venuta l' epilessia, - disse 

Francesco.» (s. 76), «Abbiamo fame», dicevano gli italiani., «E tutta 

merda, - disse lui. Merda sepolta (. .. )>> (s. 149). Dalším příkladem 

převrácení postavení podmětu a přísudku je věta: e lei la regina del 

mio sogno (s. 56). 

Věta: Se n 'ha abbastanza, noialtri, di queste storie di guerra (s. 8) 

je dalším příkladem dislokace vlevo. Dislokovat vlevo můžeme i celé 

věty: non era il vero nemico, quello che prima si fingeva nostro amico. 

(s. 30). 

Zvláštní je vložení spojení ciao, ciao doprostřed věty: la bionda che 

entrando ľ aveva salutato con la manina, «ciao, ciao», e che 

vedendolo impiegato con me non s'era avvicinata. (s. 12). Vassalli tak 

dodává popisované situaci určitou bezprostřednost a hovorovost. 
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Pro zdůraznění používá Vassalli i vytýkací vazbu essere + 

zdůrazňovaný větný člen + che nebo a + věta, jde o tzv. frasi scisse, 

přičemž v případě a jde o větu implicitní vyjádřenou infinitivem. 

Zdůrazněny mohou být různé větné členy, u Vassalliho je to nejčastěji 

podmět: e stata lei che mi si e avvicinata (s. 4), Fu lui a dirmi che 

faceva il cercatore d' oro. (s. 40), Sei tu che fai 10 scrittore (s. 79). 
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4.3 Řeč autorská, přímá, nepřímá, polopřímá 

V díle je poměrně ve stejném poměru zastoupena řeč autorská a 

přímá. Román je z velké části vyprávěním hlavního hrdiny, je psán ich 

formou, která se ale vůbec neobjevuje v kapitolách popisujících 

příběhy z války. Těchto kapitol je celkem osm a od ostatních jsou 

odlišeny kurzívou nadepsaným názvem místa, kde se příběh odehrává, 

měsícem a rokem. 

Nepřímá řeč se v textu příliš nevyskytuje, obecně lze říci, že autor 

upřednostňuje řeč přímou před řečí nepřímou. 

Řeč polopřímá, tj. reprodukce promluvy jinou osobou než mluvčím, 

je v díle hojně využita. Autor se tak snaží zpestřit pasáže řeči přímé: 

Domandava: com'e successo? Perché? (s. 7), le prime notizie che mi 

diede non riguardavano la sua salute ma quella del Befano di 

Vascello: che - disse - migliorava a vista d'occhio, di giorno ln 

giorno. II Befano - m 'informa mia madre, non appena io ebbi messo 

piede giú dal treno - era stato operato l'anno precedente (s. 84), 10 

pregai di non disturbarsi per me, gli dissi ch' ero un ignorante, uno 

zotico, un ragazzaccio di campagna con cui non valeva assolutamente 

la pena di perder tempo ... (s. 88). 
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4.4 Shrnutí syntaktického rozboru 

Z hlediska syntaxe JSou pro Vassalliho typické věty 

s několikanásobnými větnými členy, dislokace vpravo a vlevo a 

vytýkací konstrukce. Převládají souvětí parataktická nad 

hypotaktickými, převládá bezespojkové spojení, tzv. asyndeton. 

Z vedlejších vět se nejčastěji objevuje věta vztažná a předmětná. Často 

se objevují vedlejší věty vztažné vložené do vět hlavních a vedlejší 

věty implicitní. V díle je rovnoměrně zastoupena řeč autorská a řeč 

přímá, častá je i řeč polopřímá. Řeč nepřímá se vyskytuje zřídka. 
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5 ROZBOR LEXIKÁLNÍCH VÝRAZOVÝCH PROSTŘEDKŮ 

5.1 FallŮliámí výrazy 

Příklady fallŮliámích výrazů Jsem ověřovala ve slovníku 

VocaboZario della lingua italiana di NicoZa Zingarelli, Bologna : 

Zanichelli, 2005: Za fifa (s. 27), il papa (s. 46), il pisello (s. 100) ve 

smyslu mužský úd, il pisellino (s. 101), cocco d'oro (s. 101), Za 

mamma (s. 108), Za mammina (s. 166), Sissignore! (s. 25), Che ti 

piglia? (s. 25), nevvero (s. 168), rimorchiare: Di tanto in tanto A. 

riusciva a rimorchiarne qualcuno (s. 96), ve významu ulovit někoho 

za účelem llŮlostným jde o výraz fallŮliámí, v původním významu 

slova (vléci, táhnout) jde o tvar nepříznakový; stejně je tomu i u 

slovesa acchiappare (a sparire) , o fallŮliámí výraz jde ve smyslu 

drapnout, chňapnout, ve smyslu chytit jde o výraz nepříznakový: mica 

gli capitava ogni giomo d'acchiappare una mano, cosí al voZo (s. 

104); spandere ve smyslu rozsypat, vylít, rozlít je tvar nepříznakový, 

ve smyslu močit tvar fallŮliární: e costretto a fermarsi (. .. ) per spander 

acqua (s. 130). 
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5.2 Dialektální výrazy 

V románu se objevuje dialekt piemontský, v němž jsou psány celé 

věty a jímž nám autor přibližuje postavu krále Viktora Emanuela III., 

případně jeho dvojníka, který v tomto dialektu hovoří sám k sobě. Tyto 

věty Vassalli vždy překládá: A-i mandaran peui bin, sti euv? (Chissa 

se poi me le mandano, le uova). (s. 17), L' era chiel ěl sosia, - risponde 

il Re in dialetto piemontese. - II sosia vero era l'altro (. .. ) (s. 132), A-i 

l'anfait ěl saot dla quaja (Hanfatto il salto della quaglia.) (s. 169), Se 

fussa něn stait 'l fieul děl Re a l'avrio gnanca vist-me. (Se non ero il 

figlio del Re nemmeno mi guardavano.), Bonomětta! (Poveretta!) , 

Saria stait 'n mangia-fomne, - penso il Re, - se l' avreissa nen ancontra 

Hélene. (Se non avessi incontrato la mia Elena sarei stato un terribile 

misogino.) (s. 170), Sciabboletta e troppo bono, - diceva del Re 

l'attore Petrolini in uno spettacolo satirico, - e percio nun lo canzono., 

An compatisso. (Mi compatiscono.), N'aso para da caval (un asino 

travestito da Leone) (s. 171). V textu je také jedno severoitalské 

přísloví: un proverbio di qui (facia smorta, figa forta) (s. 163) a 

severoitalský výraz pro žvýkačku: la cicca (s. 155). 
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5.3 Technické výrazy 

Výběr lexika souvisí s obsahem díla. Vzhledem k tomu, že válka je 

nejčastějším tématem, jsou v textu nejvíce zastoupeny technické 

výrazy z 2. světové války. Děj se často odehrává v přírodě, proto další 

nejčetnější skupina technických výrazů je z oboru biologie, a to i ve 

významu přeneseném. Hlavní hrdina hodně cestuje, nechybí tedy ani 

odborné výrazy z oblasti dopravy. Dále se v románu často opakují 

výrazy z oblasti literatury, žurnalistiky apod. Je to dáno tím, že hlavní 

hrdina je spisovatel a pohybuje se v literárním prostředí. 

Válka: 

Za guerra (s. 4), i partigiani, l'armistizio, l'alleanza, l'occupazione 

militare, Za sconfitta, il fascista, combattere, i prigionieri, i caduti, 

fucilare (s. 7), il campo di concentramento, i bombardamenti (s. 8), Ze 

mitragliatrici, sparare (s. 9), il fascismo (s. 11), Za sciaboZa (s. 13), i 

militari, Za sconfitta, il generaZe (s. 16), Ze brigate, gli ufficiaZi, il 

sergente, l' esercito (s. 20), il fiduciario, ufficiaZi e sottoufficiali, il 

rancio (s. 21), i soZdati, i fucili (s. 23), i comunisti, Za rivoZtella (s. 27), 

bandiere, speroni, guamizioni d'alte uniformi (s. 32), Za battaglia, Za 

scheggia (s.33), il moschetto (s. 34), il reduce (s. 40), Za divisione, il 

sottotenente, i carabinieri (s. 41), i Mauser, Za pistoZa, il fucile, il 

tenente (s. 44), l'arma (s. 48), il regime, l'antifascista, il maresciallo, 

il coZonnello (s. 50), Za tirannide mussoZiniana (s. 51), il reggimento (s. 

55), l'artigliere (s. 58), il fante, il Zazzaretto, il Lager (s. 75), gli 

aZamari, Ze spalline, Zo spadino, Za flotta (s. 91), il geniere (s. 103), il 

reparto, Za pallottoZa (s. 124), Za parata (s. 125), il carro armato (s. 

127), l'alfiere (s. 130), i paracadutisti (s. 134), il sergente, il 

comandante (s. 135), il maggiore, Ze artiglierie, Zafronte (s. 152). 
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Biologie: 

- flora: il viale dei platani (s. 4), gli alberi, i gelsi, i pioppi, le robinie 

(s. 9), la foglia di fico (s. 12), il geranio (s. 20), la pergola (s. 103), il 

salice (s. 141), la camomilla (s. 146), l'abete (s. 166), le margherite (s. 

171) 

- fauna: la rana, la lucertola (s. 26), i polli, il merluzzo (s. 28), la 

farfalla, il gabbiano, l'uccello (s. 44), l'asino (s. 45), il cammello (s. 

49), le alborelle (s. 63), i cavalli, i buoi, gli animali domestici, i cani 

(s. 71), i maiali (s. 74), gli insetti, la testuggine, l'ippopotamo (s. 87), 

la gallina (s. 96), i lepidotteri (s. 112), la rondine, il mulo, il topo (s. 

126), il pidocchio (s. 136), il martin pescatore, la donnola, la faina, la 

volpe, l'airone (s. 141), il rinoceronte (s. 146) 

- krajina: la pianura (s. 6), la campagna (s. 8), la marcita (s. 9), il 

vallone (s. 10), la collina, il fiume, il lago, la valle (s. 29), il 

paesaggio (s. 54), il pantano (s. 84), la vallata, i deserti (s. 111), i 

prati(s.171) 

Zemědělství: 

le mietitrebbie, i campi, la raccolta del riso (s. 5), i letamai (s. 8), i 

carri agricoli (s. 54), tirare l'aratro, trascinare il carro, lavori 

agricoli (s. 71), lafattoria (s. 74), le risaie (s. 169) 

Doprava: 

i mezzi pubblici: tram, metropolitana, tassí, motorini (s. 3), 

l'automobile (s. 4), la cilindrata (s. 6), la bicicletta (s. 9), la barca (s. 

19), il treno (s. 28), la stazione ferroviaria, la bici, il biglietto, le 

gallerie, il capotreno, il bigliettaio, la banchina del treno (s. 29), 

l'autista (s. 30), l'autocorriera, il motore (s. 41), la zattera (s. 49), 

l'autostrada (s. 54), il gommone (s. 63), la macchina (s. 66), il triciclo 

a motore (s. 81), il motociclista, la moto (s.82), la seconda classe (s. 

94), il battello (s. 107), la corriera (s. 117), il vagone, il binario (s. 
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126), il cruscotto, i pneumatici (s. 137),jeep (s. 142), le motozattere (s. 

152), il viadotto, laferrovia, 10 scompartimento (s. 169) 

Medicína: 

l'ospedale, il dottore (s. 3), l'infermiere (s. 4), i medici (s. 25), 

I' ammalato, I' anticamera (s. 43), la cellulite, la menopausa (s. 56), 

l'epilessia (s. 76), operare (s. 84), il manicomio (s. 103), crisi 

depressive (s. 105), le malattie, il ricovero (s. 115), l'ospedale dei 

matti (s. 116), un attacco epilettico, l'assistenza psichiatrica (s. 117), 

auscultare il battito del cuore, 10 stetoscopio (s. 118), l'ipertrofia della 

prostata (s. 130), il tic, l'amnesico (s. 132), l'ospizio (s. 133), 

l'infermeria (s.136) 

Chemie: 

la benzina (s. 10), l'oro, ilferro (s. 57), l'alluminio, l'acciaio (s. 65), il 

bronzo, l'argento (s. 89), il petrolio (s. 143) 

Hudba: 

inno di lode (s. 18), il piffero (s. 104), il salmo (s. 119), solfeggiare, la 

voce di tenore (s. 120), i musicisti (s. 129) 

Vydavatelská oblast: 

il convegno, l'editore (s. 11), i convegnisti, i poemi, il romanzo (s. 12), 

coccodrilli - životopis žijící osobnosti, která se průbežně upravuje a je 

připravena v novinovém archivu k okamžitému zveřejnění v případě 

úmrtí: Potresti scrivere coccodrilli che sono elogi di defunti (s. 51); la 

casa editrice (s. 77), i giornali, le recensioni, i recensisti, pubblicare, 

autori, editori, critici, giornalisti, giornalai (s. 78), I 'inchiesta, i 

redattori (s. 123), l'articolo (s. 124), il poeta (s. 129) 

Další obory: 

la radio (s. 6), la macchina fotografica (s. 13), la geografia, la storia 

(s. 18), l'aritmetica, la tavola pitagorica (s. 19), il fotogramma, il 
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lampo al magnesio (s. 20), un martello da carpentiere, una spranga (s. 

29), il telegrafo (s. 74), il microscopio (s. 87), il dagherrotipo (s. 163) 
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5.4 Archaismy, historismy 

Do této oblasti spadá několik kategorií zastaralých výrazů. Patří 

sem knižní výrazy (archaismy), což jsou pojmenování ustupující jiným 

pojmenováním novějším, která se stala běžnějšími: la parete (s. 116) a 

historismy, výrazy pojmenovávající zaniklé historické skutečnosti, 

např. carrettiere - povozník, forman (s. 29). V obou případech je 

jejich výskyt v díle takřka nulový. 
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5.5 Neologismy 

Neologismus je nevžitý, neustálený tvar, nové slovo, popř. jeho 

nové užití nebo jiná nová jednotka v jazyce vzniklá, respektive 

vznikající, popř. do něj převzatá odjinud z potřeby pojmenovat něco 

nového, z důvodů strukturních, apod.19 

V románu se vyskytuje velký počet slov přejatých: il flash (s. 20), 

ľharem (s. 37), il cam ion (s. 44), il cleptomane (s. 49), vodka, rum, 

cognac, whisky, frac (s. 69), quiz (s. 72), il fez (s. 74), il pathos (s. 79), 

il bambú (s. 87), record (s. 113), il Zager (s. 131), Ze jeep (s. 142), Za 

boutique (s. 151), il pic-nic (s. 158), una gaffe - hloupost, chyba, 

"bota" (s. 171). 

19 LOTKO. Op. cit. 
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5.6 Cizojazyčné výrazy 

V textu je hojně použito výrazů i celých vět v cizím jazyce. Od 

ostatmno textu nejsou odlišeny a zpravidla je Vassalli překládá do 

italštiny. 

Jedná se především o francouzštinu: séparés (s. 20), un tailleur (s. 

29), i modelli «maudits» (s. 49), un coup de foudre (s. 50), réclames (s. 

111), il Prince d'Amour (s. 171). V rozebíraném díle najdeme nejenom 

jednotlivé francouzské výrazy, ale i celé věty a pasáže: C'est une 

question de semaines ... Due settimane, tre al massimo. Pas un boche 

(nemmeno un tedesco) , Mais oui, mais oui, c'est bien sur ... Les 

boches, la guerre ... c' est fini ! Finito, chiuso!, N' est pas possible ... , 

la civilisation (civilta) , Croix Rouge (Croce Rossa) (s. 134), Mais, 

c' est terrible! C' est inoui" (e una cosa terribile, inaudíta!), Macaronis 

de cette far;;on. (Maccheroni - cioe: ítaliani - cosí grandi.), Mais c' est 

bien sur. Mais c'est bien sur. (Ma certamente, certamente!) (s. 135), 

les gars s' amusent (i ragazzi si divertono), il coup de poignard dans le 

dos (pugnalata a tradimento nella schiena), Vas-y, Macaroni/ Vas-y, 

Macaroni/(s. 136), Mais oui, mon gars, c'est bien sur! (Ma 

certamente, giovanotto!), Je suis a présent dépourvu d'argent de 

poche (. .. ) Son senza soldL, Tant pis! (Tanto peggio!) (s. 168), Cela 

devaít finir ainsi, avec les italiens! (Era destino che finisse cosí, con 

gli italiani.), Quel dommage! (Peccato!) (s. 169), závěrečná pasáž v 

poslední kapitole je celá ve francouzštině: 

Toio. 

Dui maman. 

II y a grand bruit autour de Bepo. Peut-étre, il a dít quelque sottise? 

Non, il a dit la vérité. 

J' en étais sure. Mais enfin, qu' a-t-il dit pour facher tout le monde? 
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II a dit que Mussolini a voulu la guerre et que la majorité des italiens 

était d'accord avec lui; qu'il n'y avait pas dans le Pays un mouvement 

d' opposition. 

Et alors? 

Alors, il faisait mieux de se taire. Les italiens, maintenant, ne se 

contentent pas de n' etre plus fascistes; ils exigent de n' avoir jamais 

été fascistes. 

lls sont un drole de peuple, les italiens! 

Ah, c' est bien súr, c' est bien súr ... Enfin, maman, n' en parlons plus. 

Toio. Sí, mamma. Parlano tutti di Bepo. Ha detto forse qualche 

sciocchezza? No. Ha detto la verita. Ne ero sicura. Ma insomma, 

cos' ha detto di cosí terribile per mettersi tutti contro? Ha detto che 

Mussolini ha voluto la guerra e che la maggioranza degli italiani era 

ď accordo con lui; che nel Paese non c' era opposizione. E allora? 

Allora, faceva meglio a star zitto. Gli italiani, adesso, non si 

accontentano di non essere piú fascisti; vogliono non esserlo mai stati. 

Sono uno strano popolo, gli italiani/ Ah sí, su questo non c'e 

dubbio ... Basta, non parliamone piú. (s. 172). 

Poměrně častým cizím jazykem je i němčina: il Wehrmacht (s. 20), 

il Feldwebel (sergente), «Wieviel Stiick?» (Quanti pezzi?), 

Hunderteinundvierzig., Schon gut! (s. 21), il Fiihrer (s. 22), Weg!, los!, 

raus! (s. 23), zimmer (s. 41), Schweine, Ve rrater, Badoghlio, Kaputt, 

kaputt, Alles ltaliener kap u tt!, Zwei noch!, Eins noch! (Ancora due, 

ancora uno!) (s. 44), Esse, Heinrich. Esse. (Mangia.), lch, Kommunist 

(Sono comunista) (s. 127), Backerei (panetteria), Sie wiinschen? 

(Desidera?), fa. Gut, Komm! (Vieni/) (s. 128), lo Stammlager di 

Dortmund (s. 131). 
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Příklady anglických výrazů: i calzoni corti sopra le ginocchia 

(shorts) , lieutentant general (generale di corpo d'armata) oj His 

Majesty Army, brigadier (generale di brigada) of United States Army, 

Do you like gardening?, gli chiese. Cioe: Vi piace il giardinaggio? (s. 

16), booby (babbeo) (s. 17), il flash (lampo al magnesio) (s. 20), la 

travolgente love story ( ... ) Una gran storia d'amore tutta su strada: 

on the road! (s. 79), e stato very embarassing cioe davvero 

imbarazzante (s. 92), yankees (s. 96), Come! Come!, Wonderful, 

extraordinary, fantastic, Please, please, Do you repeat?, Please. Play 

again. We have to pay. (Noi paghiamo.) (s. 148). 

Dvakrát se v románu objevuje latina, v podtitulu názvu knihy a na 

závěr líčení smrti invalidy: Ecclesiastes, qui ab Hebraeis Coheleth 

appellatur (s. 15), Requiescat (s. 118) a několik řeckých výrazů: 

l'esoruka (la biancheria di ricambio) , il mesitico (ufficio interno) (s. 

74), apofanti (rifiutati) (s. 75). 
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5.7 Expresivní výrazy 

Vulgarismus je hrubý, obhroublý, společensky nepřípustný výraz20
, 

v textu jich najdeme poměrně hodně. Vassalli nám tak chce přiblížit 

charakteristiky různých postav, především invalidy, jehož zahořklost 

vůči světu a všem se promítá do lexika: puttana, sortilegi puttaneschi, 

vigZiacco! Cacasotto! Stronzo! (s. 9), porco fascista, sporco fascista, 

Zurida megera (s. 35), zoccoZona (s. 38), il cazzo, Za fica, il cuZo, 

cacatoio (s. 42), Za troia (s. 48),foruncoZoso, merdoso (s. 54), porcona 

(s. 61), figZio d'un cane (s. 68), checca avariata! Finocchiaccio! 

Scorfano! (s. 96), merda (s. 103), rotto in cuZo, stronzo (s. 117), 

ripiscia (s. 131), Za figa (s. 163), Ti sei fatta sbattere, stanotte, 

porcona!, Te ne sei fatta dieci in fila, bagasciaccia! (s. 60), andate 

tutti affancuZo (s. 104). 

20 LOTKO. Op. cit. 
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5.8 Idiomatická spojení 

V rozebíraném díle se setkáme s četnými idiomy: tirare calci -

kopat, in ogni modo - rozhodně (s. 4), tirava calci all'indietro (s. 8), 

tirare avanti - protloukat se (s. 22), far secco - zabít (s. 27), morto di 

fame - chuďas, metterli alla porta - vyhnat (s. 31), prender cappello

rozhořčit se (s. 94), la centralita operaia e andata a farsi fottere -

zkazit se, pokazit se (s. 96), (fare) il diavolo a quattro - ztropit 

pekelný rámus, vyvádět (s.125), dare sulla voce a qc. - odporovat, 

umlčet (s. 137), mettere alle strette - zahnat do úzkých (s.156). 
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5.9 Shrnutí rozboru lexikálních výrazových prostředků 

V oblasti lexika jsem v románu zaznamenala poměrně velké 

množství familiárních výrazů. Z oblasti dialektu se v díle vyskytuje 

pouze dialekt piemontský, kterým autor charakterizuje postavu krále 

Viktora Emanuela III., jenž v daném dialektu přemýšlí. Slovní zásoba 

je silně vymezena tématem a prostředím románu. Nejčetnější technické 

výrazy jsou proto z období 2. světové války. V díle je celá řada slov 

přejatých. Autor rád používá cizojazyčných výrazů. Zaznamenala jsem 

velký výskyt celých vět psaných nejčastěji ve francouzštině, dále 

němčině a angličtině. Vassalli tyto věty zpravidla překládá a uchyluje 

se k nim zřejmě z důvodu snahy o autenticitu textu. Překlady mají 

často komický náboj. Také expresivních výrazů je v románu celá škála. 

Autor jimi charakterizuje své postavy, nejvíce advokáta - invalidu, 

který neustále nadává všem a na všechno. 
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6 ROZBOR BÁSNICKÝCH VÝRAZOVÝCH PROSTŘEDKŮ 

6.1 Figury 

Figury Cz lat. figura - tvar) jsou výrazové prostředky popsané již v 

nejstarších poetikách a rétorikách, spočívající v odchylkách od norem 

běžného sdělovacího jazyka. Jsou založeny nejčastěji na opakování 

nebo přesunech výrazových prostředků.21 Některé figury se ovšem 

nedají přesně kategorizovat a tudíž je někteří badatelé počítají mezi 

tropy. Záleží na zorném úhlu jednotlivých literárních teoretiků, některé 

kategorie se prolínají a prostředky tak lze zařadit do více kategorií. Pro 

přehlednost jsem se přidržela rozdělení figur z Lexikonu literárních 

pojmů Libora PAVERY a Františka VŠETIČKY, Nakladatelství 

Olomouc, 2002, zároveň jsem čerpala ze Slovníku literární teorie 

Štěpána VLAŠíNA, Praha : Československý spisovatel, 1984 a 

lntroduzione alla stilistica italiana L. GÁLDIHO, Bologna: Casa 

editrice Patron, 1971. 

6.1.1 Zvukové figury 

Zvukové figury jsou založené na opakování hlásek, slabik i celých 

slov. 

Anafora 

Z řeckého slova anafora - znovuuvedení, znamená opakování téhož 

slova nebo skupiny slov na začátku dvou nebo více následných veršů 

nebo poloveršů, v próze na začátku vět. 

21 PA VERA, L., VŠETIČKA, F. Lexikon literárních pojmů. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 
2002. 
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Anche la domenica, si capisce. Anche a Ferragosto e a Natale. (s. 41), 

Perché io sono paralitico, e lui no? Perché lui vive e cammina e si 

dive rte, e io sto qui? Perché la casa e crollata in testa a me, e non a 

questi stronzoni? (s. 60), Non avrei mai avuto una motocicletta! Non 

avrei mai corteggiato la Fernandal (s. 114), Permette che la chiami 

cosí?Permette che le dica che provo una gran pena per lei? Permette 

che le suggerisca, come potrebbe fare un padre, ma no, che dico, un 

fratello maggiore, di ravvedersi? (s. 161). 

Epifora 

Z řečtiny znamenající nanesení je opakování stejných slov na konci 

veršů. Je protikladem anafory. Epifora přispívá ke zvýraznění 

významu opakovaného slova. 

A cosa serve l'aritmetica? li la scienza dei ladri, l'aritmetical (s. 19), 

Ma prima, passiamo dal cimitero. Andammo insieme al cimitero, -

racconto l'autista. (s. 106), (. .. ) si abbassava su di lui per 

auscultarne il battito del cuore con uno stetoscopio. Di mordere 10 

stetoscopio. (s. 118), li ancora viva, la Regina? Ci mancherebbe 

anche questa, che non fosse viva la Reginal (s. 133), Credo stia a 

Roma. Stava a Roma. (s. 167). 

Epanastrofa 

Z řeckého slova epanastrofé - obrácení, též palilogie (z řec. 

palillogiá - opakování řečeného) je stylistická figura opakující tatáž 

slova z konce jednoho celku na začátku celku následujícího. 

ogni medaglia ha il suo rovescio, e il rovescio di questa e presto detto 

(s. 40), (. .. ) gli ho raccontato la storia del commissario Polito. II 

commissario Polito - gli ho detto - e un peifetto esemplare di fascista 

(. .. ) (s. 50), Passo l'inverno, arrivo la primavera. La primavera di 
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quell'anno (. .. ) (s. 141), E allora? Allora, faceva meglio star zitto. (s. 

172), Dovreste organizzarvi come noi. Noi riceviamo tre generi di 

pacchi: i pacchi delle famiglie, i pacchi della Croix Rouge (Croce 

Rossa) e i pacchi di Pétain. (s. 134) - v druhé větě se objevuje anafora. 

Epizeuxis 

(z řec. připojení) je básnická figura založená na opakování stejných 

slov za sebou ve verši nebo ve větě. Někdy se mezi opakující slovo 

vkládá jiný výraz, nejčastěji spojka nebo příslovce. Epizeuxis posiluje 

významovou naléhavost opakovaného slova, podtrhává zvukovou a 

rytmickou působivost verše. 

Almeno almeno, sei sincero! (s.26), Quel che ci vuole ci vuole! Chi ha 

avuto ha avuto, chi ha dato ha dato! (s.37), Sí, diceva žl prete con la 

testa: sí, sí, sí. (s. 43), No, no, - grido žl direttore (s. 45), questa oscena 

pancetta che s' e gonfiata per suo conto, via via che gli anni passavano 

(s. 56), Conobbi pian piano la vita del fiume. (s. 63), E anche i 

tedeschi, quatti quatti, stavano studiando la pentola (s. 65), Lodali a 

caso, come viene viene, in termini smisurati e incongrui. (s. 78), con 

dentro i quattro, zUti zUti (s. 80), Lui rispondeva: Muoio, muoio (s. 

89), Leggi, leggi pure! (s. 92), Su, su, - mi disse žl signor Francesco (s. 

103), Mentre žl prete gridava: «Pace, pace!» (s. 104), S'e schiarito la 

voce: «Pronto, pronto!» (s. 124), Ma certamente, certamente! (s. 135), 

žl viso privo di trucco, lungo lungo e smorto (s. 163), sono stato lí lí 

per vomitare (s. 164). 

Epanadiploze 

(z řec. epi - na konci, ana - na začátku, diplósis - zdvojení) je 

figura spočívající v tom, že ze dvou tvrzení, jsoucích ve vzájemném 

vztahu, první začíná stejným slovem, jakým druhé končí. 
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La storia dei paren ti, - disse poi, - e un' altra storia. (s. 31), I 

coccodrilli,figurati! Sono la loro passione, i coccodrilli! (s. 51). 
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6.1.2 Syntaktické figury 

Syntaktické figury spočívají v záměrném hromadění nebo 

vypouštění výrazů, nejčastěji spojovacích. 

Asyndeton 

(z řec. asyndetos - nespojený) je básnická figura založená na 

spojení slov nebo vět bez užití spojky. Význam této figury spočívá v 

navození dynamického, prudkého spádu, jejím prostřednictvím se 

dociluje bezprostřednosti, stručnosti a kompaktnosti projevu. 

La nonna e a nonno, i fratelli, i cognati, i parenti, a mondo. (s. 8), 

Arrivai di corsa in cima alla collina, attraversai tutta O., entrai in 

stazione, comperai a biglietto. (s. 29), Strepitai, picchiai i pugni 

contro a muro, contro la porta. Non rispose nessuno, non si mosse 

nulla in tutto a caseggiato. Soltanto si sentiva in lontananza a rumore 

delle automobili e dei tram, cosí io mi arrampicai sulla finestra, 

l'aprii, feci i miei bisogni nel vuoto tra le due case. (s. 100), li andata 

a stare a Maano, s' e sposata, poi s' e divisa dal marito. Adesso sta con 

ifigli: ha un boutique, vende abiti (s. 151). Příklad asyndeta, kdy autor 

nepoužívá vůbec žádných dělicích znamének, ani čárky: avrebbe 

cominciato senza indugio ad intrecciare le dita delle mani dei piedi le 

parole (sí, no, perché, ahime, deh, taci) le gambe i bracci gli orecchi le 

bocche le lingue le salive i peli fino all'intreccio dei sessi (s. 166). 

Polysyndeton 

(z řec. po ly - mnoho, syndeton - svázané) je spojení několika slov, 

slovních spojení nebo vět prostřednictvím spojovacího výrazu, jenž je 

na první pohled nadbytečný, resp. stále se opakuje. Tato figura 

stupňuje patos projevu, zpomaluje rytmus a zvýrazňuje jednotlivá 

slova nebo slovní spojení. 
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gli dissi che i nonni erano defunti, che di lí a poco io avrei finito 

ľAvviamento, che avevo quasi quindici anni. (s. 45), Mi fecero 

ripetere tutta la storia di mio padre e della sua lettera e della valigia 

che io dovevo riprendere (s. 100), la citta era un immenso cimitero, 

grigio e popolato di ombre che s' accalcavano nei tram, che passavano 

sulle biciclette, che camminavano a piedi verso il lavoro e le 

fabbriche. (s. 102), Annaspava, coperto dai colombi ed incalzato da 

ogni parte dai giapponesi e dai tedeschi e anche dagli americani (s. 

147). 

Akumulace 

Akumulace znamená výčet jednotlivostí k vyjádření souhrnného 

pojmu. Je uváděna jako druh perifráze. 

La nonna e il nonno, i fratelli, i cognati, i paren ti, il mondo. ( - tutti) 

(s. 8), ma rsala, vodka con vermut, bitter con vodka, vodka con 

ma rsala, bitter e gin, rum e alchermes ( ... ) cognac, whisky, anice, 

grappa, birra. (s. 67), fumi gialli e acri che ci entravano nel nasa, nei 

vestiti, nei pori della pelle, nel cibo. (s. 111), Arrivavano dalla Sicilia, 

dalla Puglia, dal Piemonte, dal Veneto: raccoglitori di olive, impiegati 

alla posta, maestri di scuola elementare, spazzaturai, carrettieri (. .. ) 

(- tutti) (s. 112), Dentro c'e tutto: cioccolata, ma rme lla ta, tonno, 

sardine, caffe, pasta. (s. 135), avrebbe cominciato senza indugio ad 

intrecciare le dita delle mani dei piedi le parole (sí, no, perché, ahime, 

deh, ta ci ) le gambe i bracci gli orecchi le bocche le lingue le salive i 

peli fino all'intreccio dei sessi (s. 166), siamo rimasti in silenzio, 

guardando fuori del finestrino: le risaie, i pioppi, i boschetti di robinie 

(s. 169). 
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Gradace 

Nebo také klimax (z řec. climax - žebřfk, schody) je stylistická 

figura založená na řadě slov nebo slovnfch spojenf, jejichž význam 

nabývá na intenzitě. 

Centinaia, migliaia di cadaveri! (s. 10), «Va' via, bambino», dissero i 

carrettieri. «Vai da tua mamma, corri a casa.» (s. 29), la trovai 

ingrigita, in curva ta, in una parola: invecchiata (s. 84), Potevo avere ai 

miei piedi tutta Milano! ( ... ) E mica solo Milano: ľltalia intera! II 

mondo intero! (s. 148) 

Antiklimax 

(z řec. anti - proti, climax - žebřfk) je opakem gradace 

( ... ) diventera un assassino! Un criminale, capisci? (s. 8), dai piú 

famosi agli anonimi (s. 12), un intero serpaio di parenti, di conoscenti, 

di amici veri o presunti, di nemici certi (s. 57). 

Antiteze 

(z řec. anti - proti, thesis - položem) je figura kladoucf do 

protikladu dva motivy. Přfkladů antiteze je v textu velké množstvf: la 

gente non e né disperata né contenta (s. 5), cio che ora e sopra andra 

sotto e cio che e sotto andra sopra; chi adesso ride piangera (s. 8), II 

mondo tacque e lui parlo. (s. 24), La guerra aveva creato migliaia di 

vedove, beZle, brutte, povere, benestanti (s. 36), Insegnava alla vedova 

il modo di servirlo, con dolcezza ma anche con fermezza: 

sapientemente alterando carezze e insulti, incoraggiamenti e 

schiaffoni. Riusciva sempre. Bionda o bruna che fosse, alta o bassa, 

magra o grassa, ignorante o colta, vedova o nubile (s. 37), Quella 

fa rfalla, quel gabbiano tra dieci minuti ancora saran vivi. 10 saro 

morto (s. 44), sottosviluppo o sviluppo; risparmio o sperpero (s. 66), 
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avanti e indietro, in su e in giú (s. 68), all'intemo e all'esterno della 

villa (s. 86), il vecchio e il giovane (s. 131), e un piccolo ospedale con 

un gran parco (s. 149). 
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6.1.3 Slovosledné figury 

Slovosledné figury jsou založené na odchylkách od běžného 

slovosledu. 

Inverze (viz souvislost s dislokacemi) 

(z lat. inversus - obrácený, zvratný) - aktuální změna gramaticky 

obvyklého pořádku slov. Příkladů inverze slovosledu je v textu velké 

množství: Non interessa a nessuno, la tua guerra! (s. 8), vidi il cippo 

in cima alla discesa con scritti i nomi (s. 53), perché e lei la regina del 

mio sogno (s. 56), e cosí strana, Femanda! (s. 82), ora ne parlo come 

nulla fosse (s. 99), Ha il senso degli affari, l'Angelo. (s. 137); příklady 

vytčení předmětu: lllago lo si vedeva in lontanza (s. 32), La Fernanda 

l'ho vista verso sera (s. 56), le recensioni dei libri le leggono solo gli 

autori dei libri recensiti (s. 78). 

Hysteron proteron 

(z řec. - pozdější jako dřívější) - obrácená časová a příčinná 

následnost věcí, pozdější děj je kladen před následující. 

Za hysteron proteron by, podle mého soudu, mohla být považována 

následující fráze: combattendo contro un nemico che pero - spiegava 

ogni volta mia madre - non era il vero nemico, quello che prima si 

fingeva nostro amico. (s. 30). 

Paralelismus 

(z řec. parallélos - rovnoběžný) - figura založená na opakování 

stejných nebo podobných syntaktických konstrukcí. 

Vidi i boschi a perdita d' occhio nella valle e l' ampio greto del fiume, i 

mucchi bianchi di pietre della cava come ossa d'un animale 

preistorico che fosse andato a morire laggiú, tra le acque e i boschi; 
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vidi Z' edificio de II , Osteria deZ Cenio con Locanda, Ze casupoZe che 

Z'attorniavano e il ponte detto «dell'autostrada» che chiudeva il 

paesaggio verso valle. (s. 52), II convegno ha prodotto tre interventi 

particoZarmente Zodati dai giornaZi. Quello deZ neo-romanziere U., che 

ha detto, in sintesi: «ll romanzo non esiste». Quello deZ romanziere deZ 

nulla C., che ha detto, in sintesi: «La reaZta non serve allo scrittore. 

Cli basta il vocaboZario». lnfine, quello di M., l'incorrotto e 

incorruttibile fu-giovane. Che in contrasto con i piú anziani ed 

affermati colleghi si e domandato: «Chi siamo? Da dove veniamo? 

Dove andiamo?» (s. 98), C'erano romanzi a puntate, tutte Ze sere di 

domenica, tratti dalle piú grandi opere Zetterarie d'ogni tempo e 

d'ogni paese: Za Bibbia, Z'Odissea, Z'Eneide, il Cuerin Meschino, il 

Mulino deZ Po. C'erano réclames della pasta e delle Zame da barba e 

ď aZtri oggetti che adesso non ricordo ed erano piccoZe commedie: 

scintillanti, spZendide per sintesi di Zinguaggio teatraZe e per bravura 

di interpreti. C' erano spettacoZi per ridere e spettacoli per piangere e 

noi dociZi ridevamo, piangevamo, poi tornavamo a ridere se il 

programmista ce Zo permetteva (. .. ) (s. 111) 

Chiasmus 

(z řec. chiasmos - tvar písmena X, tj. chí) - stylistická figura 

založená na převráceném slovosledu. 

cio che ora e sopra andra sotto e cio che e sotto andra sopra (s. 8), 

gioiva in Zui ed in Zui si annullava (s. 37), dove correvano i treni e Ze 

strade de! mondo si riunivano (s. 111), ricevono un pacco della Croce 

Rossa InternazionaZe e voi invece non Zo ricevete (s. 135). 
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Parenteze 

(z řec. parenthesis - vsuvka) - syntakticky nezačleněný výraz, 

slovní spojení nebo věta. Častěji se objevuje v mluvených projevech 

jako činitel aktualizace řeči, přičemž autor vystupuje jako cizí korektiv 

svého vlastního textu. Proniká ale i do psaného projevu jako rozmanité 

poznámky, vysvětlení, odkazy, příklady apod. Obvykle je oddělena 

pomlčkami. 

sono insieme a mia madre - lei seduta, io in piedi e vidno a un vaso di 

gerani - nel cortžle della casa dei nonni (s. 20), II Befano - m'informo 

mia madre, non appena io ebbi messo piede giú dal treno - era stato 

operato l'anno precedente (s. 84), Sua Maesta, - dice žl biondino con 

la pipa, strizzandomi I' occhio, - ha lunge assenze e vuoti di memoria. 

(s. 132). 
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6.1.4 Eliptické figury 

Eliptické figury jsou takové figury, při nichž dochází k vypouštění 

hlásek, slov i částí vět. 

Elipsa 

(z řec. elleipsis - nedostatek, vynechání) - vynechání takových slov 

nebo vět, které označují skutečnosti známé ze situace nebo z kontextu, 

a které si proto můžeme bez deformace smyslu doplnit. 

(. .. ) c' era lo sciopero dei mezzi pubblici: tram, metropolitana, tassí. 

Una baraonda, un chaos. Strade rigurgitanti di automobili 

intrappolate nel traffico, che strombettavano, di motorini come sopra, 

che scoppiettavano, di automobilisti appiedati che anche cosí 

sgomitavano per sorpassarsi, di vigili congestionati che cercavano di 

mettere un po' d'ordine e di sbrogliare l'orribile matassa. (s. 3), mia 

madre gonfia di botte (s. 18), Si lavora sulla quantita: tanta sabbia, 

tanto oro. Un grammo al giomo, due grammi. Anche la domenica, si 

capisce. Anche a Ferragosto e a Natale. (s. 41), II generale De Gaulle 

e gia arrivato a Lione e sta marciando su Parigi. Sbarchi imponenti a 

Venezia, a Genova, a Trieste. (s. 134). 

Apoziopeze 

(z řec. aposiópésis - přerušení, zámlka) - nedokončená nebo 

přerušená výpověď. Vyskytuje se především v přímé řeči. 

Ma tu, mio povero ragazzo, sei, come dire? Un po' tardo. Non proprio 

tanto, ma insomma ... (s. 25), Ramo cadetto ... Gente compromessa col 

fascismo ... II Capitano li detesta ... Per lui, loro non farebbero 

niente .. . (s. 33), In pratica, lui comincio ad ululare dai primi giomi del 

ricovero ed ululo per quattro mesi: morendo, infine, disperato, perché 

nessuno, piú, lo scaricava ... (s. 115). 
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Zeugma 

(řec. spojení) - odchylka od pravidelné větné stavby, spočívající 

v užití jen jedné syntaktické vazby u souřadně spojených řídících 

členů, z nichž každý vyžaduje odlišnou vazbu k témuž větnému členu 

závislému. V románu se mi nepodařilo najít ani jeden příklad 

zeugmatu. 
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6.1.5 Myšlenkové figury 

Za myšlenkové figury bývají označovány takové, které označují 

postoj mluvčího ke sdělení. 

Apostrofa 

(z řec. apostrofé - odvrácení se) - oslovení nepřítomné osoby, 

fiktivní postavy nebo neživé věci, při němž se nečeká odpověď. 

V širším smyslu vášnivé oslovení vůbec. Apostrofu jsem zaznamenala 

několikrát, obecně lze říci, že ji Vassalli používá především jako 

výrazový prostředek patosu a apelu: Addio F ernanda, addio 

Sebastiano, addio AZvaro. (s. 57), Addio sogni di gZoria, addio 

motocicletta, addio Fernanda. (s. 114). 

Řečnická otázka 

- otázka, na kterou není vyžadována odpověď. Řečnických otázek 

je v románu velké množství: Ma quella nuvoZa, ha senso? E 

queZl'uccello suZ mare? E noi? (s. 44), Dove Za invitavo, io, Za 

Fernanda? Cosa Ze offrivo? (Dov'erano i miei gorgonzoli, Ze mie 

Lamberette, il mio futuro?); Che motivo avevo di essere geZoso? (s. 

83), Dove vado? Che cosa o chi trovera in quella strada e a queZ 

numero? Perché mifido di Alfred? (s. 127), Non mi vuoi credere? Ti 

da nausea? (s. 150). 
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6.1.6 Hodnotící figury 

Hodnotící figury prozrazují citový postoj a hodnocení mluvčího. 

Nutno podotknout, ze tato část se prolíná s oblastí tropů. 

Litotéz 

(z řec. - jednoduchost, zdrženlivost) - figura vznikající tím, že se 

slovně říká méně, než je míněno. Nejčastěji se vyskytuje v podobě 

dvojího záporu. 

/lfatto d'essere sordo 10 avantaggiava non poco nei suoi rapporti con 

le donne (s. 37), con non poche sofferenze (s. 64), Lui non solo non 

aveva la ragione, ma non sapeva nemmeno dove stesse andando. (s. 

127), appoggiato al banco un uomo non piú giovane (s. 128). 

Eufemismus 

(z řec. eufemein - dobré znamení) - slovo s citově pozitivním 

příznakem, zjemňující hrubý, drsný výraz. Za eufemismus můžeme 

považovat sloveso spegnere ve větě, v níž Sebastiano hovoří o smrti 

invalidy: Si spense il30 settembre di quello stesso anno 1958 (s. 118). 
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6.1.7 Figury vzniklé hromaděním hlásek 

Josef HRABÁK ve své Poetice, Praha: Československý spisovatel, 

1973, rozlišuje ještě figury vzniklé hromaděním hlásek, z nichž jsem v 

textu našla aliteraci a onomatopoi. Tento druh figur bývá běžnější v 

poezii než v próze. 

Aliterace 

(z lat. ad - k, littera - písmeno) znamená opakování stejné hlásky 

nebo skupiny hlásek na začátku dvou a více slov. 

Era i!1grassato, i!1grigito, s'era incurvato. (s. 39), ~tralunavo, ~udavo, 

~offocavo (s. 47), scoppiai in singhiozzi, scappai (s. 48), le strade di 

f!:.ccesso, gli f!:.rgini, agli f!:.cquitrini (s. 63), cadde in avanti a peso morto 

e bisogno rialzarlo, rjpulirlo, rjportarlo di peso sul suo letto (s. 89), e 
un veccl/dccio imba lsama to, imPollastrato (s. 119), il direttore ' .. 

editoriale era nel suo ufficio, incanutito, §.magrito e §.enza §.egretaria 

(s. 156). 

Onomatopoie 

(z řec. onomatopoiá - tvoření slov), též zvukomalba znamená 

hromadění hlásek ve verši nebo větě tak, aby vyvolaly dojem reálného 

zvuku nebo na něj upomínaly; někdy bývá označována jako zvuková 

metafora. 

Da quando e diventato sordo, 1 'infame autore dei miei giomi non 

riesce piú a parlare normalmente, come fan tutti: schiamazza, sbraita, 

úlula bercia, barrisce. (s. 25), si lavo le mani come Pilato, le sciacquo, 

se le asciugo (s. 47), Sto raccogliendo una documentazione di 

prim' ordine sugli italiani che fuoriescono dal fascismo (. .. ) Tutti in 

balía del destino, natiche dell'aria! Strisciando, mugolando, 
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galoppando, correndo. (s. 49), žl relitto umano impazziva per la gioia: 

cinguettava, guaiva, gorgheggiava (s. 68). 
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6.2 Tropy 

Tropy (z řec. trópos - zvrat) jsou všechny prostředky založené na 

v "" I 22 prenesenem vyznamu s ov. 

a) Metafora 

(z řec. přenos, přenesení) - druh básnického tropu, založeného 

na přenášení významu na základě podobnosti. 

sole tiepido d'autunno (s. 4), sole pallido d'ottobre (s. 5), una nuvola 

di mosche (s. 42), un serpaio di parenti, di conoscenti, di amici veri o 

presunti, di nemici certi (s. 57), nuvola di fumo (s. 74), il brillío 

argenteo dei salici (s. 141). 

Personifikace 

(z lat. persona - osoba, facere - dělat) - umělecký prostředek 

připodobňující neživé předměty nebo jevy bytostem živým. Bývá 

chápána jako druh metafory. 

il sole giit era sceso sotto I' orizzonte (s. 57), allora i fiumi eran vivi (s. 

63), io gli restituisco la valigia e prima di chiuderla ci metto dentro 

anche quelle due cosette che gli ballano tra le gambe (s.100), della 

favolosa Milano, dove correvano i treni (s. 111), qualche cosa di 

danzante infondo agli occhi (s. 137), il mondo non aspetta (s. 139), la 

vita che s'alzava possente in mille voci (s.141), il treno proseguiva la 

sua corsa (s. 169). 

Synestézie 

(z řec. syn - spolu, aisthésis - vjem) - míšení vjemů různého 

smyslového původu. 

certifumi gialli e acri (s. 111). 

22 v v 

PA VERA, VSETICKA. Op. cit. 
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b) Metonymie 

(z řec. metónymia - záměna jména jménem) - druh básnického 

tropu založeného na záměně jednoho slova jiným slovem na základě 

věcné souvislosti. 

Za příklad hovorové metonymie bychom mohli považovat větu: Gia 

avevo letto i biografi: U Bolla, il Puntoni, 10 Scaroni, il Bartoli, U 

D'Aroma, il Cesarini, il Mayda, U Consiglio eccetera (s. 13). 

Přirovnání 

V románu se vyskytuje velké množství přirovnání: tirava calci 

all'indietro, come i cani quando s'imbattono nei contrassegni d'un 

rivale (s. 8), avevan gozzi grossi come angurie (s. 26), buchi profondi 

come pozzi (s. 29), avevo mani grandi come zappe; i mucchi bianchi di 

pietre della cava come ossa d'un animale preistorico (s. 53), la faccia 

bianca come U gesso (s. 67), ando a fondo come un sasso (s. 107), ft 

come U venta: non 10 fermiI (s. 122), Hanno alzato le man i, come a 

scuola. (s. 125), Tutti la in fUa sui binari coi culi in fuori, bianchi 

come vermi! (s. 126), La primavera di quell'anno 1959 che e rimasta 

nella mia memoria come la primavera del mondo. (s. 141), gli occhi, 

in fondo alle orbite, erano vacui e tras paren ti come biglie di vetro (s. 

168). 

Perifráze 

(z řec. perifrasis - opis) - druh tropu, v němž se název jevu, 

předmětu nebo člověka nahrazuje opisem. 

non mi era mai passato per il capo (s. 5), tutto cio che si fa sotto U 

cielo; le cose che si fanno sotto U sole (s. 15), certi buchi profondi 

come pozzi (s. 29), U sole gia era sceso sotto l'orrizzonte (s. 57), non 

avrebbe mai piú messo piede in quella casa dei matti (s. 117) 
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Zvláštním typem perifráze je akumulace (viz 6.1.2. Syntaktické 

figury). 

Synekdocha 

(z řec. synekdoché - pochopení záměny výrazu) - druh tropu 

založený na kvantitativní záměně, při níž je určitý jev označen svou 

částí, nebo naopak svým celkem. 

i pregiudizi di un intero paese (s. 4), Cico ne calzo tutta la valle del 

fiume (s. 64), lo sa tutta la valle, che ci andavi (s. 138). 

Litotéz, eufemismus 

Jedná se o pomezní kategorie na rozhraní figur a tropů. Příklady 

jsou uvedeny v kapitole 6.1.6 Hodnotící figury. 

c) Symbol 

(z řec. symbolon - znak) - znak, který zastupuje obecný pojem. 

V názvu i v celém románu se často vyskytuje slovo l~oro, které kromě 

opravdového zlata symbolizuje smysl života. Může to být patrné 

z odpovědi strýce Alvara na Sebastianovu otázku Perché viviamo?, na 

niž Alvaro odpovídá: Per noi stessi. Per la nostra memoria (. .. J Per 

quelle poche pagliuzze di felicita che rimangono in fondo alla 

memoria, come l'oro sulfondo della batea ... (s. 150). 
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6.3. Shrnutí rozboru básnických výrazových prostředků 

V románu se velmi často vyskytují zvukové a syntaktické figury, 

z nichž nejvíce je v textu zastoupeno asyndeton. Ze syntaktických 

figur jsem zaznamenala velké množství přfkladů antiteze. Ze 

slovosledných figur převládá inverze a paralelismus, který je pro dílo 

příznačný. Z eliptických figur je v textu hojně apozlOpeze. 

Z myšlenkových figur je to převážně řečnická otázka, ale několikrát se 

objevuje i přfpad apostrofy. Z hodnotících figur jsem kromě litotéz 

zaznamenala i jeden příklad eufemismu. Z figur vzniklých 

hromaděním hlásek jsem si povšimla aliterace a onomatopoie. Oblast 

tropů je bohatá na metafory a metonymie. Z oblasti metafory je to 

nejvíce personifikace a z oblasti metonymie přirovnání. 
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7 ZÁVĚR 

Autorův osobitý styl. 

Román L' ara del manda je vynikajícím Vassalliho dílem jak po 

stránce tematické, tak stylistické a jazykové. Na základě provedené 

analýzy bych se v závěru ráda pokusila shrnout autorův osobitý styl, 

musím však poznamenat, že jde o téma natolik obsáhlé, že není možné 

uvést všechna hlediska a skutečnosti. Proto nelze považovat rozbor za 

úplně kompletní a objektivní. 

Jazyk románu lze posuzovat jako souvislý celek. Přestože je text 

psán ich-formou, řeč autorská je zastoupena v podobné míře jako řeč 

postav. Děj má tři tematické roviny: období 2. světové války, 60. a 80. 

léta a odehrává se převážně mezi prostším lidem bez vzdělání. To se 

výrazně odráží v lexiku, např. velkou mírou expresivních výrazů, jimiž 

se Vassalli snaží o autentické vykreslení postavy invalidy. Pro autorův 

styl je charakteristické užití značného množství cizojazyčných výrazů i 

celých vět. Nejvíce jsou zastoupeny v přímé řeči postava Vassalli je 

takřka vždy překládá. Tyto překlady mají často komický náboj, 

z čehož usuzuji, že se tak autor snaží zlehčit vážnou situaci, v níž se 

daná epizoda odehrává. Dialekt se v románu objevuje, jedná se však 

pouze o dialekt piemontský, jímž je charakterizována postava krále 

Viktora Emanuela III., který v daném dialektu hovoří sám k sobě. 

Jinde se s dialektem nesetkáváme, ačkoliv aktéry přímé řeči jsou často 

postavy z lidu. Pro ty je typické častější užití apokopy, nejvíce u 

slovesných tvarů, dále kratší věty, nepříliš složitá souvětí, dislokace 

různých větných členů vpravo i vlevo, vytýkací konstrukce, superlativ 

absolutní tvořený zdvojením a množství nedokončených výpovědí. 

Přímou řeč postav můžeme tedy charakterizovat jako hovorovou. 
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Z nejčastěji užívaných stylistických prvků, je pro autora příznačné 

používání paralelismu, trikolonu a opakování, což jsou fonetické jevy 

na pomezí suprasegmentálního a syntaktického rozboru. Opakování je 

jedním z nejcharakterističtějších rysů Vassalliho stylu, přičemž jde 

především o opakování jednotlivých slov. Autor tak dociluje určitého 

zpomalení toku textu. Stejně tak využívá i velké množství řečnických 

otázek, které dávají textu nádech až rituální dimenze. Naproti tomu se 

v románu objevují i prvky urychlující spád děje, ať už se jedná o 

syntaktické prostředky jako jednoduché věty, strohá parataktická 

souvětí s beze spojkovým spojením, či častý výskyt elipsy. Autor tak 

umocňuje situaci a nenechává nás oddychnout v napětí. Na celkovém 

vyznění textu má obrovský podíl i použití interpunkce. Jedná se 

především o čárku, dále v hojné míře o středník a dvojtečku, jejichž 

užití se místy blíží či dokonce překrývá. Ve1mi zajímavá mi přišla 

pasáž, v níž autor ve výčtu úplně vynechává čárku, čímž poněkud 

porušuje pravidla interpunkce. Je to výrazový prostředek, ke kterému 

se Vassalli uchyluje, jak jsem již výše zmínila, zcela v zájmu urychlení 

spádu děje a vytvoření dojmu naléhavosti. Nutno dodat, že interpunkce 

rozděluje text do jednotlivých rytmických segmentů, v kterých často 

nachází uplatnění prostředky rytmické segmentace vět. 

Román L' oro del mondo má v sobě symbolickou rOVInU, neboť 

celým textem se jako nit prolíná symbol zlata jako smyslu života, jako 

záblesku mládí, lyrického věku, dříve než jej pohltí nezměrná 

vulgárnost světa a dějin. 

Vassalliho styl je na první pohled jednoduchý a lehký, ale tato 

zdánlivá jednoduchost a lehkost je dle mého soudu výsledkem dlouhé 

práce a známkou skutečného pisatelského mistrovství. Autor se 

oprostil od jazykového manýrismu, nápadných a složitých jazykových 

struktur a celek jeho díla působí harmonicky a hluboce lidsky. 
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8 RIASSUNTO 

SEBASTIANO V ASSALLI - L'ORO DEL MONDO 

ANALISI LINGUISTICA E STILISTICA 

Sebastiano VassalIi e uno dei piu notevoli scrittori italiani 

contemporanei dopo la generazlOne di Morante, Calvino, Sciascia, 

Moravia, Ginzburg e Primo Levi. Con il romanzo L' oro del mondo si 

inserisce in modo definitivo tra gli autori contemporanei. degni 

ď attenzione. Si tratta di una storia in parte autobiografica in cui 

VassalIi cerca di descrivere il carattere nazionale degli italiani. Egli ci 

porta nel primo dopoguerra, sulIe rive del Ticino, dove alcuni cercatori 

sono alIe prese con un molto improbabile oro che tentano di estrarre 

dal fiume. Ma l' oro del titolo e anche il luccichio delIa giovinezza, 

delI'eta lirica, prima che l'immensa volgarita del mondo e delIa Storia 

cadano sulIe spalIe del giovane protagonista Sebastiano. 

Questo mio lavoro si propone, come obiettivo generale di analizzare 

il testo sul piano delIa lingua e delIo stile. II punto di partenza 

delI'analisi e una "close reading"; lettura dettagliata del romanzo. 

La tesi si suddivide in sei sezioni. NelIa prima viene fatto un breve 

accenno alIa vita ed alIe opere di VassalIi ma soprattutto vengono 

elaborati i temi principali del romanzo L'oro del mondo. 

Parte integrata delI' introduzione e la descrizione delIo stile, che 

viene definito sulIa base degli stilemi - unita corrispondenti ad una 

scelta in tutti i campi delIa stilistica. L'insieme di questi stilemi forma 

10 stile di un autore. Infatti non basta solo scegliere degli stilemi, ma 

bisogna anche combinarli e farli convergere. 

L'analisi del romanzo co mini cia con l'analisi degli elementi 

fonetici. Mi dedico alI' analisi delI' elisione e delI' apocope e soprattutto 
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alla segmentazione ritmica della frase, che e un fenomeno molto 

significativo per 10 stile di Vassalli. II testo e pieno di parallelismi e i 

tricoli, cioe raggruppamenti o ripetizione di due o tre unita stilistiche. 

La parte degli aspetti morfologici, per 10 stile dell' autore, e la meno 

significativa. Vengono ricordati: I'uso dell'articolo partitivo, I'articolo 

determinativo davanti ai nomi propri (sia maschili che femminili), 

l' articolo zero e la formazione del superlativo assoluto, che si crea 

ripetendo l'aggettivo o l'avverbio, alcuni avverbi che seppur descritti 

tali nei vocabolari sono tuttavia percepiti come locuzioni (sissignore, 

nossignore), qualche particolarita sul campo delle preposizioni, per 

esempio l'uso della preposizione da invece di di con fuori o 

l' omissione della preposizione di nell' esempio senza lui, notevole 

numero dell'interiezioni. lnoltre, i tempi verbali piu frequenti sono: il 

presente, il passato prossimo, il passato remoto e I'imperfetto. 

Nel capitolo della sintassi del testo ho esaminato la struttura della 

frase e del periodo, l'ordine delle parole, la coordinazione e la 

subordinazione, la proporzione del discorso diretto e indiretto. In una 

frase, spesso, possiamo trovare piu elementi di analoga funzione, che 

precisano un mede simo costituente. I periodi di queste frasi diventano 

assai lunghi. Alcuni dei piu importanti stilemi del romanzo si trovano 

proprio nel capitolo sulla sintassi; Vassalli usa infatti delle frasi, sia 

principali che secondarie, collegate tra loro come asindeti o polisindeti. 

Qui possiamo menzionare l'uso frequente del parallelismo, del tricolo 

e della ripetizione, che sono figure importanti e significativi dello stile 

di Vassalli e spesso creano un certo rallentamento del ritmo della 

narrazione. Ma al contrario, nel testo si trovano anche alcuni elementi 

che accelerano la rapidita della trama, tra i quali vi sono le frasi 

semplici, i periodi incisivi parattatici collegati tra loro come asindeti o 

l'uso dell' ellissi. 
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Per quel che riguarda l' ordine delle parole nella frase, esso e spesso 

marcato; frequenti sono la dislocazione a destra o a sinistra e le frasi 

SClsse. 

Anche se il libro e scritto per la maggior parte in prima persona 

("ich forma"), il discorso diretto e utilizzato quanto il discorso 

indiretto. 

Dal punto di vista lessicale e un romanzo particolarrnente 

significativo. Ci si trovano un gran numero di termini espressivi, che 

aiutano l'autore a caratterizzare dei personaggi un po' piu "semplici" o 

"volgari" come l'invalido. Vassalli adopera abbastanza frequentemente 

parole e frasi straniere, soprattutto dalla lingua inglese, dal tedesco e 

dal francese, che quasi sempre traduce. Queste traduzioni hanno spesso 

una sfumatura ironica. L' autore usa anche il dialetto, quello 

piemontese, ma solo per caratterizzare il personaggio del Re Vittorio 

Emanuele III, che pada a se stesso in piemontese. Sono inoltre 

utilizzati, quando il contesto 10 richiede, dei termini tecnici, in 

particolare quelli dell' area semantica militare e scientifica. 

Nell'ultima parte dell'analisi vengono esaminati 1 mezzl 

ď espressione poetici, cioe i tropi e le figure retoriche, senza le quali 

ogni studio di qualsiasi trattato di stilistica rimarrebbe incompleto. 

II mio lavoro si conclude con la caratteristica dello stile di Vassalli, 

che in questo romanzo e data dai risultati dell' analisi. 

L'oro del mondo e un'ottima opera, sia dal punto di vista tematico 

che da quello stilistico e linguistico. Lo stile di Vassalli, 

apparentemente semplice, e il frutto di una lunga elaborazione. 

L' autore si libera dal manierismo linguistico, dalle complicate strutture 

stilistiche e il suo romanzo produce un effetto di grande armonia. 
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