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Abstrakt: 

Cílem bakalářské práce bude představit vybraná díla významného italského autora 

Alberta Moravii, do kterých se promítl jeho vztah k fašismu. V práci bude nejprve 

krátce charakterizován samotný autor, poté bude rozebrán jeho vztah k fašistickému 

režimu, a to jak na základě postojů antifašistických (bratranci Carlo a Nello 

Rosselliové) i fašistických (strýc Augusto De Marsanich) v rámci jeho rodiny, tak i na 

obecnější rovině v dobové reflexi (cenzura, židovství). Ve stěžejní části práce budou 

analyzována vybraná díla Alberta Moravii, ve kterých je fašismus přímo tematizován, 

ať alegoricky, jako v politickém pamfletu Maškaráda, nebo v románech ovlivněných 

poetikou neorealismu: v Římance a Konformistovi. Tato díla budou analyzována s 

důrazem na otázku, zda je lze číst i jako politické romány.  

Klíčová slova v ČJ: 

Alberto Moravia; Fašismus; Maškaráda; Římanka; Konformista 

 

Abstract: 

The aim of this bachelor thesis will be to introduce selected novels of important italian 

author Alberto Moravia, in which has been reflected his relationship to fascism. Firstly 

will be characterized the author himself, then will be described his relationship to the 

fascism regime regarding to the antifascist opinions (cousins Carlo and Nello Roselli) 

and fascist ones ( aunt Augusto De Marsanich) within his own family and also on the 

general level in that time reflection (censorship, Judaism). In the crucial part of the 

thesis will be analyzed selected novels of Alberto Moravia, where the fascism is 

thematised, in allegorical way as in political pamhlet The fancy dress party or in novels 

affected by the poetics of neorealism: in The Woman of Rome and The Conformist. 

These novels will be analyzed according to the question if they can be read even as 

polical novels. 

Keywords: 

Alberto Moravia; Fascism; The Fancy Dress Party; The Woman of Rome; The 

Conformist
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce je věnována představiteli italského poválečného románu a 

neorealistického stylu Albertu Moraviovi. Hlavním obsahem je analýza vybraných tří 

románů tohoto autora, a to se zaměřením na téma fašismu, které je v jeho dílech často 

reflektováno. 

Výběr tématu byl zvolen s ohledem na zájem autorky této práce o literární 

tvorbu Alberta Moravii, její zájem o historické období italského fašismu a možnost tak 

spojit tato dvě témata v rámci bakalářské práce.  

Úvodní faktografická část této práce přináší základní životopisné momenty ze 

života samotného autora, charakteristiku italského fašistického režimu a jeho vliv na 

život a dílo Alberta Moravii. 

Jádrem práce je pak analýza tří vybraných románů Alberta Moravii, a to 

konkrétně politického pamfletu Maškaráda a románů Konformista a Římanka. Díla 

Konformista a Římanka, která byla napsána po druhé světové válce, lze zařadit do 

období neorealismu. Každé dílo je stručně představeno, jsou uvedeny hlavní postavy 

knihy, děj knihy a poté je analyzováno téma fašismu v daném díle.  

Alberto Moravia se snažil v určité části svého života psát tak, aby jeho díla 

prošla hladce cenzurou a vyhovovala tak fašistickému režimu. Po vydání pamfletu 

Maškaráda je ovšem obžalován a jeho dílo je cenzurováno. Moravia byl protifašisticky 

zaměřen, o čemž svědčí i tento jeho citát: 

"Doba diktátorů musí být považována navždy za skončenou, nechceme-li, aby 

naše civilisace zanikla."
1
  

Cílem této bakalářské práce je představit Alberta Moraviu jako autora 

ovlivněného dobou, ve které žil, tedy obdobím fašismu.  

                                                 
1
 MORAVIA, Alberto. Maškaráda. Praha: Nakladatelské družstvo Máje, 1947 - doslov k 

 českému vydání na záložce knihy 
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Přínosem této práce je komplexní propojení tématu fašistického režimu s 

tvorbou Alberta Moravii, neboť tyto dvě věci zatím byly zpracovány pouze na úrovni 

dílčích studií a nebylo na ně zatím nahlíženo jako na celek. 

Mezi metody použité při zpracování této práce patří především analýza.  
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2. Alberto Moravia: stručný bio-bibliografický medailon 

"Per me scrivere e` come vivere. All´inizio di ogni libro c´e` qualcosa di oscuro, 

di difettoso che per miracolo certe volte si scioglie."
2
 

"Psaní je pro mě jako život. Na začátku každé knihy je vždy něco nejasného a 

nedokonalého, co jako zázrakem často zmizí." 

Alberto Moravia, vlastním jménem Alberto Pincherle, se narodil v Římě  

dvacátého osmého listopadu roku 1907. Jeho otec byl povoláním architekt
3
 a malíř a 

jeho rodina patřila k vyšší střední vrstvě, tudíž byl Alberto velmi dobře materiálně 

zajištěn. Až do svých devíti let prožíval Alberto šťastné dětství po boku svých dvou 

sester Adriany a Eleny a svého bratra Gastona. Poté ovšem onemocněl kostní 

tuberkulózou, která ho na dlouhá léta omezila v plnohodnotném životě. Nemoc ho často 

upoutávala na lůžku a nemohl tedy pravidelně navštěvovat školu. Občas se mu stávalo, 

že mu při cestě ze školy nohy zcela vypověděly službu a zůstal bezvládně ležet na ulici, 

dokud mu někdo nepomohl. Ze své nemoci se léčil nejprve doma, poté v sanatoriu v 

Cortině d´Ampezzo a také v horských hotelech, především v Brixenu. 

Ačkoliv kvůli své nemoci nemohl takřka vůbec vykonávat školní docházku, ve 

svém mentálním vývoji nijak nezaostal, ba naopak. Při jeho nesčetných pobytech na 

lůžku se z něj postupně stal vášnivý čtenář. Jeho nejoblíbenějším romanopiscem byl 

Dostojevskij a básníkem Rimbaud. Navíc ho chodili domů doučovat nejrůznější učitelé, 

které jeho matka pravidelně měnila, aby Albertovi nezevšedněli a naučili ho pokaždé 

něco nového. Například díky francouzské učitelce uměl již v jedenácti letech plynně 

francouzsky. 

Po návratu ze sanatorií jeho rodina očekávala, že bude dále pokračovat ve 

studiích a především matka doufala, že se dá na diplomatickou dráhu. Alberto ovšem již 

v této době začal psát svůj první román Gli indifferenti (Lhostejní) a rozhodl se ve 

studiu již nepokračovat a věnovat se plně spisovatelské tvorbě. Tento svůj první román 

začal psát již ve svých osmnácti letech, ale uveřejnil ho až o tři roky později. Původně 

                                                 
2
SICILIANO, Enzo. Alberto Moravia: vita, parole e idee di un romanziere.  

Milano: Bompiani, 1982, s. 28 
3
 Carlo Pincherle (otec Alberta) během své architektonické dráhy navrhl mimo jiné ambasádu 

 Československé republiky v Římě 
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mělo toto dílo vycházet ve významném časopise ´900
4
, ale byl vydavatelem odmítnut a 

dílo tedy nakonec vyšlo roku 1929 za finančního přispění Moraviova otce. Román o 

úpadku měšťanské rodiny s motivem neschopnosti navázat normální partnerský vztah se 

setkal s velkým úspěchem, jak u čtenářů, tak i u kritiky. Negativní názory na tento 

román ovšem vzešly od fašistických kritiků, kteří tvrdili, že autor v díle podává 

pesimistický obraz italské buržoazie. 

Samotné psaní představovalo pro Moraviu možnost komplexního vyjádření sebe 

sama, jak dokládá jeho odpověď na otázku Enza Siciliana. 

"Scrivere per uno scrittore, e` dare di se stessi l`imagine piu` complessa 

possibile. Complessa vuol dire, secondo me, un`immagine che implica, come una pietra 

di paragone, la realta`. Se parli di te, e solo di te, questa pietra di paragone dilegua, e 

il discorso perde peso."
5
 

"Pro spisovatele představuje psaní možnost podat co nejkomplexnější obraz sebe 

sama. Komplexní znamená, podle mého názoru, obraz, který naznačuje, jako měřítko, 

realitu. Pokud mluvíš o sobě, a pouze o sobě, toto měřítko zmizí a výpověď ztratí váhu." 

Moravia podniká mnoho cest do zahraničí, na jejichž základě píše také 

cestopisy. Jeho první cesta vede v roce 1931 do Velké Británie a v témže roce cestuje 

do Československa. O své cestě do Československa podává svědectví hned ve čtyřech 

článcích otištěných v italských periodikách. Již z názvů článků
6
 lze vyrozumět, že 

Moravia nedal svým italským čtenářům příliš lichotivý obraz tehdejšího 

Československého státu. Říká například, že krása Prahy, jakožto nového hlavního města 

Evropy, vzniká z její klidné a usazené ponurosti. Moravia se pouští i do kritiky 

československého politického systému. 

"I dieci anni tra il 1933, anno dell´ascesa al potere di Hitler, e il 1943, anno 

della caduta del fascismo furono, dal punto di vista della vita pubblica, i peggiori della 

                                                 
4
 ´900 = časopis Novecento; významný časopis vedený Bontempellim a Malapartem 

5
 SICILIANO, Enzo. Cit.dílo, s. 25 

6
 Názvy článků o ČSR: Pražský smutek (Tristezza di Praga, 1. 9. 1931),Zámek v 

 Čechách (Castello in Boemia, 11. 9. 1931), Úsilí vytvořit stát a jeho lid (Lo sforzo per creare lo 

 stato e il suo popolo, 6. 10. 1931), Velká nuda kosmopolitů (La gran noia dei cosmopoliti, 17. 11. 

 1931) 
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mia vita, e non posso ricordarmene, ancora oggi, senza orrore. Forse per questo facevo 

tanti viaggi per sottrarmi ad un´atmosfera avvelenata dalla menzogna, dalla paura e 

dal conformismo."
7
 

"Deset let mezi rokem 1933, rokem, kdy se dostal k moci Hitler a rokem 1943, 

kdy padl fašistický režim, bylo z hlediska veřejného života nejhorším obdobím mého 

života a ještě nyní vzpomínám na tyto roky s hrůzou. Možná z těchto důvodů jsem 

podnikal mnoho cest, abych unikl z atmosféry plné lží, strachu a konformismu." 

Lze pozorovat Moraviovu tendenci psát cestopisy, jež by seitalskému režimu 

zalíbily, neboť ačkoliv kritizuje politickou situaci Československa, tak v téže době je v 

Itálii u moci Benito Mussolini a lidé při volbách nemají jinou možnost než volit 

fašistickou stranu.  

V některých zemích, o kterých píše Alberto Moravia cestopisy, pobývá dokonce 

dlouhé měsíce, jako například ve Spojených státech amerických či v Číně, aby tak unikl 

z prostředí fašistické Itálie.  

Vzhledem k židovskému původu svého otce užívá Moravia od roku 1938 

pseudonym Pseudo. 

Co se týče osobního života Alberta Moravii, ten nebyl nijak poznamenán jeho 

nedobrovolnou izolací z důvodu nemoci. Neměl problém navázat partnerský či milostný 

vztah, o čemž svědčí jeho tři manželství. Jeho první manželkou byla od roku 1941 

významná italská spisovatelka Elsa Morante, která na sebe poprvé výrazně upozornila 

dílem  Menzogna e sortilegio (Lež a Kouzlo), za  které získala i prestižní cenu Premio 

Viareggio
8
. Za nejzdařilejší dílo Elsy Morante je považován román L´isola di Arturo 

(Arturův ostrov).  

V roce 1962 se Moravia s Morantovou rozchází a začíná žít s mladou 

spisovatelkou Daciou Maraini. Dacia Maraini je autorka mnoha románů, z nichž lze 

jmenovat například román Buio (Tma), za který byla oceněna roku 1999 cenou Premio 

                                                 
7
 DEL BUONO, O. Moravia, Milano: Feltrinelli, 1962, s.13 

8
 Premio Viareggio- literární cena za nejlepší knihy udělovaná v jednotlivých žánrech s tradicí 

 již od roku 1929 
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Strega
9
. Společně s manželkou Daciou a svým přítelem Enzem Sicilianem zakládá 

Alberto Moravia také divadelní společnost Porcospino (Dikobraz) a píše hry, které se 

hrají s úspěchem na světových prestižních divadelních scénách.  

Jeho poslední manželkou se stala v roce 1986 o 47 let mladší španělská 

spisovatelka Carmen Llera. Carmen byla v mladém věku mluvčí španělské Socialistické 

strany a ve svých sedmnácti letech se vdala za svého profesora filozofie. Manželství 

trvalo jen několik měsíců a poté co se přemístila do Říma, seznámila se zde s Albertem 

Moraviou. 

V průběhu druhé světové války pobýval Alberto Moravia až do roku 1943 na 

Capri. Když se vrátil do Říma, zjistil, že je na něj uvalen zatykač kvůli vydání jeho 

politického pamfletu Maškaráda, který se vysmíval fašistickému režimu, a proto se 

musel schovávat. S manželkou Elsou Morante putovali po domech svých přátel a 

nakonec zastavili ve Fondi, jelikož odjet do Neapole, kde se měli setkat s Curziem 

Malapartem,  jim nebylo umožněno. Ve Fondi se schovávali v prosté ubytovně a 

nakonec se rozhodli odejít do hornaté oblasti zvané Sant´Agata.. Tato životní událost, 

která byla velmi obtížná vzhledem k náročným podmínkám v horách, mu posloužila k 

sepsání jeho románu La Ciociara (Horalka). Co se literatury týče, Elsa si s sebou vzala 

pouze Bibli, Alberto Bratry Karamazovy. V zimě jim ovšem tyto jejich nejmilejší knihy 

musely posloužit i jako toaletní papír. 

Po válce se jeho život otáčí o sto osmdesát stupňů a díky vydaným dílům začíná 

být známý a bohatý. Jeho politická angažovanost, kterou lze pozorovat v průběhu jeho 

života, vrcholí jeho zvolením do Evropského parlamentu v roce 1984.  

Ve stáří se Alberto Moravia snažil se na věcech hledat vždy jen to nejlepší, jak 

dokládá jeho odpověď na otázku Enza Siciliana: 

"La vecchiaia va mutando i tuoi rapporti con gli altri? 

Ho una visione meno appassionata, piu` fredda e piu` lucida, direi, delle cose. 

Prima agivo guidato da impulsi; adesso cerco di vederci chiaro il piu` possibile. Mi 

sento piu` disinteressato, e anche animato da benevolenza. Da un lato non provo 

                                                 
9
 Premio Strega - literární cena za nejlepší italskou knihu roku s tradicí již od roku 1946 
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insicurezza nel giudicare le persone; dall´altro, capisco che il mio giudizio e` spoglio 

d´ogni ombra personale, o personalistica. Cosi` credo, per lo meno."
10

 

"Změnilo stáří tvé vztahy s ostatními lidmi? 

Řekl bych, že nahlížím na věci méně vášnivě, více chladně e jasněji. Dříve jsem 

byl poháněn nejrůznějšími impulsy; nyní se snažím vidět věci v co nejjasnějším světle. 

Připadám si nezúčastněnější a také shovívavější. Na jedné straně nesoudím lidi, pokud 

nemám jistotu; na druhé straně vím, že můj názor je zbaven všech osobních náhledů. 

Alespoň v to doufám." 

Roku 1990, dva dny před svými třiaosmdesátými narozeninami, Alberto 

Moravia umírá ve svém římském bytě. 

 Díla 

Alberto Moravia patřil mezi velmi plodné autory, neboť za celý svůj život napsal 

celkem  přes dvě desítky románů, novel, povídkových sbírek a divadelních her. Mimo 

jiné se věnoval také cestopisné a esejistické tvorbě. 

"Quando mi metto a scrivere non so nulla di quello che scrivero`. Non prendo 

note di nessun tipo: lascio che il libro viva cosi` come io vivo."
 11

 

"Když začínám psát, nevím nic o tom, co napíšu. Nedělám si žádné poznámky: 

nechávám knihu žít tak, jako žiji i já." 

Mezi nejvýznamnější díla Alberta Moravii lze zařadit romány Horalka (La 

Ciocciara), Římanka (La Romana), Lhostejní (Gli indifferenti) či povídkovou sbírku 

Římské povídky (Racconti romani).  

 Filmová zpracování děl 

Některá z děl Alberta Moravii se dočkala také filmového zpracování. Mezi ty 

nejúspěšnější patří zcela jistě film režiséra Luigiho Zampaho La Romana (Římanka) z 

roku 1954 v hlavní roli s Ginou Lollobrigidou.  

                                                 
10

 SICILIANO, Enzo. Cit. dílo, s. 142 

11
Tamtéž, s. 28 
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Velký úspěch zaznamenalo také filmové zpracování románu La Ciocciara 

(Horalka), které režíroval v roce 1960 Vittorio de Sica v hlavní roli  se Sophiou Loren. 

Sophia Loren byla za tuto roli dokonce v roce 1961 oceněna Oscarem pro nejlepší 

herečku a stala se tak první herečkou oceněnou v této kategorii za neanglicky mluvený 

film.  

Filmově bylo zpracováno také dílo Konformista, a to roku 1970 režisérem 

Bernardem Bertoluccim. Proč se Bertolucci rozhodl zfilmovat tento Moraviův román, 

vysvětluje sám režisér takto: „Na jeho románu mě zajímala možnost rozbíjet 

tradicionální situaci (Moravia můj záměr znal a souhlasil s ním) – a také příležitost 

natočit studii italské buržoazie našeho století. Zejména mě fascinovala a přitahovala 

intuice, s níž Moravia vytvořil hlavní postavu – tragickou, i když opovrženíhodnou, 

velkou, i když nicotnou.“
12

 Za scénář k tomuto filmu byl Bertolucci nominován na cenu 

Oscar.  

                                                 
12

 Konformista. Česká televize [online]. 2014 [cit. 2014-07-19]. Dostupné 

 z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/39461-konformista/29438140736/ 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/39461-konformista/29438140736/
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3. Italský fašismus: stručný historicko-politicko-kulturní přehled 

"Pojem fašismus pochází z latinského slova fascis (sg. fasces), které se překládá 

jako svazky, původně totiž označovalo jilmové pruty svázané červenou páskou s 

vyčnívající vetknutou sekyrou. Tento znak úředníků římského impéria si italští fašisté 

přivlastnili jako symbol svého hnutí."
13

 

Fašismus označuje politické hnutí, které vzniklo na území Itálie ve dvacátých 

letech dvacátého století a jehož hlavním vůdcem byl Benito Mussolini. 

Benito Amilcare Andrea Mussolini se narodil roku 1883 poblíž města Forli, 

které bylo součástí papežského státu, a byl zde silný odpor vůči církvi. Mussolini byl 

radikálem v sociální straně, považoval se za ateistu a sám sebe nazýval pseudonymem 

"Vero eretico"
14

, neboť zastával názor, že křesťanství je amorální a katolíci jsou věčná 

jizva a hanba lidstva. V roce 1912 byl Mussolini zvolen ředitelem socialistického 

časopisu Avanti!, ovšem kvůli svým protiválečným názorům je roku 1914 z časopisu 

vyloučen. Poté založil svůj vlastní deník Il Popolo d´Italia, který se stal jedním z 

hlasatelů myšlenek fašistického hnutí. V roce 1919 založil Bojové svazky zvané Fasci 

di combatimento, které se o dva roky později transformovaly do politické strany. V roce 

1922 se uskutečnil takzvaný pochod na Řím, který vyvrcholil jmenováním Mussoliniho 

ministerským předsedou a fašistický režim tak ovládl celou Itálii. Itálie se po roce 1935 

stala politickým partnerem nacistického Německa a roku 1940, kdy Itálie vstoupila do 

druhé světové války, se stala i jeho válečným spojencem. 

Mezi hlavní rysy fašismu patří zcela jistě nacionalismus, militarismus či kult 

mládí a síly. Oproti nacismu nekladli původně fašisté důraz na rasovou teorii a 

neprováděli genocidu Židů, neboť v rámci fašistického hnutí působili Židé i na 

významných postech. V roce 1938 ovšem i Itálie ovlivněná nacistickým Německem 

přijala rasové zákony. V tomto roce Benito Mussolini vyhlašuje Dekret na obranu 

italské rasy, na jehož základě byla zahájena genocida i na území italského státu. 

                                                 
13

Fašismus. Extremiste.cz [online]. 2014 [cit. 2014-07-12]. Dostupné 

 z: http://extremiste.ic.cz/fasismus.html 

14
 Vero eretico = Pravý kacíř 

http://extremiste.ic.cz/fasismus.html


10 

 

 Paradoxem bylo, že rádkyní  a také milenkou samotného Mussoliniho byla 

židovská socialistka Margherita Sarfatti (8.dubna 1880 - 30.října 1961). Margherita byla 

poradkyní Mussoliniho i po jeho jmenování ministerským předsedou po pochodu na 

Řím a napsala o něm také velmi úspěšný, adorativně laděný životopis Dux. Tato žena 

byla dokonce označována za nekorunovanou královnu Itálie a byla dokonce přijata i 

americkým prezidentem Rooseveltem v Bílém domě. Snažila se zabránit spojení 

fašistické Itálie s nacistickým Německem, ale marně. Mussolinimu byla z tohoto 

důvodu na obtíž a po zavedení rasových zákonů musela sama uprchnout z Itálie do Jižní 

Ameriky.
15

 

"Fašismus nadřazuje zájmy celku (národa, státu) nad zájmy jednotlivce, usiluje 

o totalitní stát (nikoliv však ve všech svých formách), proklamuje snahu o udržení 

disciplíny a plynulého chodu státu. Vše je podřízeno jedinému zájmu: stát musí fungovat 

„jako hodinky“ (cit. Mussolini). Stojí v opozici vůči demokracii a liberalismu, spolu s 

cizinci a přistěhovalci je považuje za původce všeho špatného. V čele státu požaduje 

silného vůdce (vůdcovský princip). K potlačení opozice využívá násilí a moderní metody 

propagandy a cenzury."
16

 

Vojákům fašistického režimu se přezdívalo černokošiláci neboť jejich uniformou 

byly právě černé košile. Heslem černokošiláků bylo: "Jsme připraveni zabíjet a být 

zabíjeni". Jejich heslo bylo opravdu naplněno, neboť jen během prvního roku fašistické 

vlády spáchaly "černé košile" přes dva tisíce násilností, mezi něž patřila i brutální 

vražda socialistického poslance a odpůrce fašismu Giacoma Matteottiho v roce 1924. 

"Fašismus lze charakterizovat dle idejí a emocí, které fašisty motivují. Fašisté ve 

svém smýšlení cítí, že: 

 v Itálii je drtivá krize, neřešitelná tradičním způsobem; 

 povinnosti vůči skupině, k níž člověk patří, jsou nadřazeny všemu ostatnímu; 

                                                 
15

 informace v odstavci čerpány z: RAI Storia. RAI [online]. 2014 [cit. 2014-07-19]. 
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 mussolini/12657/default.aspx 
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 tato skupina je obětí, což ospravedlňuje jakýkoli postup proti jejím 

nepřátelům; 

 skupinu ohrožuje individualistický liberalismus, třídní konflikty i vliv cizáků; 

 skupinu je nutno více sjednotit, třeba i násilím; 

 situace vyžaduje, aby se moci ujali přirození vůdcové (mužského pohlaví) v 

čele s národním vůdcem, ztělesňujícím historický úděl skupiny; 

 vůdcovy instinkty jsou nadřazeny nad abstraktním rozumem; 

 je správné nasadit ve prospěch skupiny vůli a násilí; 

 vyvolená skupina má právo vládnout bez omezení ostatním lidem, má právo 

rozhodovat na základě kritérií zdatnosti skupiny v darwinistickém boji o 

přežití zdatnějších." 17 

 

Osobní život Benita Mussoliniho byl velmi pestrý, a ačkoliv byl ženat pouze 

dvakrát, měl mnoho milenek. Jeho první ženou byla Ida Dalserová, se kterou měl 

jednoho syna. Stopy dokládající tento sňatek nechal Mussolini zahladit, aby se v roce 

1915 mohl oženit se svou milenkou Rachele Guidi. Společně měli celkem pět potomků 

- dceru Eddu, která se provdala za Galeazza Ciana (italského ministra zahraničních 

věcí), syny Vittoria, Bruna, Romana a dceru Annu Marii. Vittorio Mussolini byl 

uznávaným filmovým producentem, Bruno Mussolini nešťastně zahynul při testování 

bombardéru a Romano Mussolini byl výborným klavíristou, který se oženil se setrou 

herečky Sophie Loren, která se tak stala příbuznou samotného Benita Mussoliniho. 

Během svého života měl Mussolini mnoho milenek, ale nejznámější z nich byla Clara 

Pettacci. 

 

Italský fašistický režim padl v červenci roku 1943, kdy byl zároveň Benito 

Mussolini uvězněn. Podařilo se mu ovšem utéci a vyhlásit Italskou sociální republiku 

Salo`. Nakonec byl Mussolini zavražděn na útěku společně se svou milenkou Clarou 

Pettacci v dubnu roku 1945. Jeho tělo bylo poté převezeno do Milána, kde bylo 

pověšeno na hák na maso hlavou dolů. 

                                                 

17
 PAXTON, Robert O.. Anatomie fašismu. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2007. ISBN 

978-80-7106-811-2, s. 250-251 
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4. Fašismus a Alberto Moravia 

Alberto Moravia byl svým smýšlením antifašista. Politická strana, která mu ve 

svém antifašistickém smýšlení byla blízká, byli komunisté, neboť Moravia se stavěl 

proti buržoaznímu způsobu života, který se projevoval v ostatních protifašisticky 

smýšlejících politických stranách.  

Téma fašismu se v jeho dílech velmi často skrytě či neskrytě objevuje a z tohoto 

důvodu byla jeho díla cenzurována. Hned po vydání jeho prvního románu Lhostejní 

začíná pro Moraviu jeho celoživotní konfikt s fašismem.  

"Tuttavia proprio con l´uscita de Gli  indifferenti ha inizio per Moravia un 

conflitto insanabile col fascismo, conflitto che si acuirà sempre piú con gli anni, per la 

evidente tendenza dello scrittore romano a porsi in atteggiamento ostile e polemico nei 

riguardi della cultura e del regime."
18

 

"Ovšem právě s vydáním díla Lhostejní začíná pro Moraviu neřešitelný konflikt s 

fašismem, konflikt, který se bude ještě v průběhu let zvětšovat, s evidentní tendencí 

římského spisovatele přijmout nepřátelské a argumentační postoje s ohledem na kulturu 

a režim." 

Fašistická cenzura postihla hlavně dvě Moraviova díla: Maškarádu a Marné 

ctižádosti. O cenzuře, se kterou se nechtěl vyrovnat, svědčí následující dopis, který v 

roce 1941 adresoval Alberto Moravia samotnému Benitu Mussolinimu.  

"DUCE, mi è stato ufficialmente comunicato di interrompere la mia attività 

professionale nei periodici di cui sono collaboratore. 

Non so a quale fatto specifico si debba questo provvedimento a mio danno. 

Da quando Voi, o DUCE , nel 1938 mi avete autorizzato a riprendere la mia attività 

professionale, ho la coscienza di non aver scritto nè pubblicato cosa alcuna che potesse 

                                                 
18
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dispiacerVi. In questi ultimi tempi, ho abbandonato molti degli elementi che 

costituivano la mia prima letteratura. 

La stessa critica l'ha ampiamente riconosciuto a proposito del mio ultimo libro I 

SOGNI DEL PIGRO. Mi permetto perciò, rivolgerVi DUCE la preghiera di potere 

riprendere la mia attività giornalistica dalla quale io traggo i mezzi per vivere: anche 

perchè tra poche settimane mi sposo e mi preparo a assumere resposabilità, alle quali, 

in queste condizioni, non posso andare incontro con animo sereno. 

 Devotamente. 

 Alberto Moravia  

Roma, 7 marzo 1941 "
19

 

 

"Duce, bylo mi oficiálně sděleno, abych přerušil svou profesionální aktivitu v 

periodikách, se kterými spolupracuji.  

Nevím, co je konkrétním důvodem tohoto sdělení. V roce 1938 jste mi Vy sám, 

Duce, povolil znovu obnovit mou profesionální dráhu a já osobně si nejsem vědom toho, 

že bych napsal a publikoval něco, co by se Vám nemělo líbit. V poslední době jsem také 

omezil většinu prvků, které jsem užíval dříve při svém psaní.  

Stejnou kritiku jsem postřehl vůči mému poslednímu dílu I sogni del pigro 

(Lenochovy sny). Dovoluji si tedy, Duce, obrátit se k Vám se svou prosbou, aby mi byla 

znovu povolena má novinářská činnost, neboť z ní pramení mé hlavní finanční 

prostředky, které jsou pro mne nyní velmi důležité, neboť se za pár týdnů budu ženit a za 

současné situace nemohu dostát své odpovědnosti s klidným vědomím.  

Váš oddaný. 

Alberto Moravia 

Řím, 7. března 1941 " 
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Tento dopis adresovaný Ducemu dokazuje, že Moravia se nesnažil v osobnín 

rovině proti režimu vystupovat kriticky. Jeho cílem bylo, aby mohl nerušeně žít a 

hlavně aby mu bylo umožněno psát, tedy konat svou profesi.  

Fašisté původně perzekuci Židů neprováděli, ale to se změnilo po spojení 

fašistické Itálie s nacistickým Německem a přijetí rasových zákonů v roce 1938. Otec 

Alberta Moravii byl židovského původu, a proto Alberto začal užívat od roku 1938 

preudonym Pseudo. Další osobní setkání s mocí fašismu zažil Moravia na plese, který 

organizovala komtesa Pecci Blunt. Tento bál překazil italský ministr zahraničí Ciano
20

 

jen proto, že manžel organizátorky byl původem Žid. Tato událost, jíž byl Moravia 

svědkem, mu následně posloužila jako námět k sepsání díla Maškaráda. 

Antifašistický postoj představovali v rámci rodiny Alberta Moravii zcela jistě 

jeho bratranci Carlo a Nello Rosselliové. Carlo Roselli byl jednou z nejvýznamnějších 

osobností italského antifašismu a zakladatelem hnutí "Giustizia e Liberta`"
21

. Sabatino 

Rosselli, přezdívaný Nello, byl zase nadějným historikem zabývajícím se obdobím 

Risorgimenta. V červnu roku 1937 se Carlo nacházel v lázních Bagnoles-de-l´Orne na 

území Normandie ve Francii, kam ho přijel navštívit i jeho bratr Nello. Oba bratři byli 

přepadeni a barbarsky usmrceni zástupci francouzského fašistického hnutí. Všem bylo 

jasné, že smrt obou bratrů nebyla náhodou a že vražda byla provedena na příkaz 

Mussoliniho režimu, proti kterému oba bratři protestovali. Případ úmrtí bratrů 

Roselliových zůstává stále nevyřešen. 

"Noi denunciamo in Benito Mussolini il mandante dell´assassinio perpetrato, in 

Francia, dai sicari fascisti contro Carlo e Nello Rosselli. Il delitto, nella sua 

preparazione ed organizzazione, nella vilta` feroce dell´agguato e dell´esecuzione, 

porta tutti i segni caratteristici della criminalita` fascista. Esso ricorda, nei piú sinistri 

particolari, e riproduce, nell´origine, nel metodo e nel fine, il primo mostruoso "delitto 

di Stato": l´assassinio di Matteotti. E´ il mandante che ha indicato la vittima. Mussolini, 
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scegliendo i suoi avversari, ha impresso un sigillo di sangue al proprio giudizio sul loro 

valore politico."
22

 

"Odsuzujeme Benita Mussoliniho, jakožto objednavatele vraždy, kterou ve 

Francii fašističtí nájemní vrazi usmrtili Carla a NellaRosselliovy. Příprava, organizace, 

zbabělost a provedení útoku během tohoto trestného činu nesou všechny 

charakteristické znaky fašistického zločinu. Tento zločin navíc poukazuje na první 

monstruózní státní zločin: vraždu Matteottiho. Byl to objednavatel zločinu, kdo ukázal 

na oběť. Mussolini si vybral své politické oponenty a zapečetil krví svůj soud o jejich 

politické hodnotě."  

Profašistický postoj v jeho rodině naopak zastával strýc z matčiny strany 

Augusto De Marsanich. Ten působil nejprve jako voják během první světové války a 

poté se přidal k Mussoliniho režimu. Byl členem národní fašistické strany
23

 a v roce 

1929 byl zvolen poslancem za tuto stranu. (Jeho sestrou byla Gina De Marsanich, 

manželka žida Carla Pincherleho a matka Alberta Moravii.) 

Další blízkou osobou s fašistickým smýšlením byl v určité části života Alberta 

Moravii jeho přítel Curzio Malaparte. Malaparte, který se jmenoval vlastním jménem 

Kurt Erich Suckert, byl italský spisovatel a novinář, ředitel časopisu La Stampa a 

především společně s Massimem Bontempellim založil významný časopis ´900. 

Malaparte byl od roku 1922 aktivním členem fašistické strany. Mladý Moravia chtěl 

zahájit svou kariéru právě v tomto časopise, jeho dílo ale bylo odmítnuto a v časopise 

nakonec nevyšlo. Zda mu vydání jeho díla v tomto časopise bylo odmítnuto na základě 

Moraviových antifašistických postojů, nelze stoprocentně potvrdit. Massimo 

Bontempelli byl dokonce v letech 1927 až 1928 sekretářem národní rady fašistických 

autorů a spisovatelů. Po nástupu fašismu k moci odmítl veškerou svou předešlou tvorbu. 
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5. Fašismus ve vybraných dílech Alberta Moravii 

Fašismus představoval pro Alberta Moraviu zajímavé téma, které často 

zpracovával ve svých knihách. Tématu fašismu se Moravia  v největší míře věnoval 

zejména ve třech knihách
24

, a to v pamfletu Maškaráda a v románech Římanka a 

Konformista. Tato tři zmíněná díla budou v následujících kapitolách zanalyzována. 

5.1 Maškaráda 

Tento politický pamflet vydal Alberto Moravia roku 1941 a jeho druhé vydání 

bylo Mussolinim zakázáno.  

"Psal jsem Maškarádu v létě 1940 na Capri. Roku 1935 byl jsem dva měsíce v 

Mexiku; a snad mi tam napadla myšlenka napsat román o diktatuře. Ať je tomu jakkoliv, 

začal jsem pomýšlet na napsání románu proti diktátorům v posledních letech před 

vypuknutím války, když se propaganda a policejní zásahy fašistického režimu se staly 

téměř nesnesitelnými… Kniha však vznikla především z vnitřní nutnosti, když jsem byl 

syt všech těch věcí, které tenkrát doléhaly na Itálii a velkou část Evropy. 

Neměl jsem v úmyslu napsat satiru, satirická tendence knihy vznikla jaksi bez mé 

vůle. Chtěl jsem vytvořit osobu diktátora tak, jaký bývá ve skutečnosti, nešlo mi o to, 

abych ho odsoudil. Diktatura je skutečnost a zachovávám ji v její celistvosti jako 

všechny ostatní skutečné věci. Odsouzení musí pronésti čtenáři, mají-li k tomu chuť, 

nikoliv spisovatel.  

Kniha byla podána k politické cenzuře ministerstva lidové osvěty a šla z ruky do 

ruky, aniž se někdo od censora až po ministra odvážil vysloviti proti ní. Konečně ji 

dostal na stůl Mussolini, který ji četl v rukopise. Snažil jsem se udělat z diktátora 

osobnost, nikoliv loutku. Proto snad dovolil Mussolini uveřejnění této knihy. Ale jakmile 

vyšla, přišel zákaz, aby se o ní mluvilo v novinách; a brzy nato zápověď, aby se znovu 

tiskla. Při stejné příležitosti bylo mi zakázáno, abych v novinách podepisoval články 

svým jménem; a byl jsem nucen užívati pseudonymu.  
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Považuji Maškarádu spíše za plod své zkušenosti nežli fantasie, jak by se zdálo 

na první pohled; zkušenosti, která vyplynula z otroctví a z marné touhy po svobodě."
25

 

5.1.1         Postavy 

 Tereso Arango - diktátor, který se dostal k moci po občanské válce 

 Osvaldo Cinco - velitel státní policie, zorganizuje falešný atentát na 

Teresa 

 Perro - agent, který pomáhá Cincovi s atentátem 

 Gorina - nejbohatší šlechtična země, pořádá maškarní bál 

 Fáusta Sanchez - krásná vdova, která se líbí Teresovi  

 Sebastiano - zamilovaný do Fausty, nevlastní bratr Saveria 

 Saverio - pomáhá Cincovi s atentátem na Teresa 

5.1.2          Děj 

Děj knihy se odehrává v Latinské Americe, kde se k moci dostal po desetileté 

občanské válce diktátor Tereso Arango. Poté co Tereso v zemi upevní svou moc, 

rozhodne se zbavit se velitele policejních sil Osvalda Cinca. 

Když Cinco zjistí Teresův plán, oznámí Teresovi, že se dozvěděl, že na něj má 

být spáchán atentát. Díky tomu Cinco doufá, že bude Tereso nucen ponechat si Cinca ve 

svých službách. Jako místo a čas atentátu zvolí Cinco maškarní bál, kterého se Tereso 

bude v nejbližších dnech účastnit. Na pomoc s atentátem si vybere Cinco svého agenta 

Perra, který by měl vše obstarat.  

Maškarní bál organizuje bohatá komtesa Gorina, ale Tereso přijímá pozvání jen 

kvůli tomu, že na bále bude přítomna krásná vdova Fáusta Sanchez, do které je Tereso 

zamilován. Gorina i Fáusta o slabosti Teresa pro Fáustu vědí a doufají, že jí dokážou 

využít ve svůj ekonomický prospěch.  
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Perro se sejde se Saveriem, mladým extrémistou a dá mu za úkol nepozorovaně 

umístit do koupelny Teresova pokoje bombu. Skutečným plánem Perra a Cinca bylo 

přichytit Saveria při činu a tím dokázat Teresovi svou loajalitu a nechat Saveria zavřít 

do vězení. 

Celou konverzaci mezi Saveriem a Perrim slyší i nevlastní bratr Saveria 

Sebastiano a dozví se tak o plánovaném atentátu. Sebastiano, který již několik let 

udržuje milostný poměr s Faustou a je do ní bezhlavě zamilován, se rozhodne atentátu 

zabránit, aby tak Faustu zachránil. Pro Faustu je ovšem Sebastiano pouze jedním z 

jejích mnoha milenců. Sebastiano se přizná Saveriovi a Perrimu, že slyšel jejich 

konverzaci a že by se chtěl na této akci podílet. Doufá tak, že se mu podaří jejich plán 

zhatit. Perri, Saverio a Sebastiano se nechají zaměstnat na zámku kněžny Gorini jakožto 

číšníci. 

Fausta je přistižena špehem Teresa a samotným Sebastianem při milostném aktu 

se sluhem Doroteem. Tereso se cítí podveden a zuří. Rozhodne se, že největší pomstou 

pro Faustu bude, když ji donutí provdat se za obyčejného sluhu Dorotea. Před 

samotným maškarním bálem má Fausta s Teresem smluvenou večeři.  

V momentě, kdy Saverio ukládá do Teresova pokoje bombu, vstoupí do pokoje 

Fausta a Saverio se rozhodne ji uškrtit, aby nic neprozradila. Tereso, který uslyšel 

krátký ženin křik,okamžitě běží do své koupelny. Cinco je těmito událostmi, které 

neproběhly vůbec dle jeho plánů, zdrcen. Nakonec Perro uštědří Saveriovi ránu z 

milosti, když ho střelí do zátylku. 

Tereso okamžitě oznamuje, že zásnuby Fausty a Dorotea jsou zrušeny a že se 

bude konat pohřeb Fáusty. Tereso pokládá mrtvou Faustu na své lože a uvědomuje si 

vzniklý paradox. 

"Su quel letto aveva sperato di potere abbracciare la donna; il destino aveva 

invece voluto che ella non vi posasse che morta."
26

 

"Na tom lůžku doufal, že bude moci obejmout tuto ženu; osud však chtěl, aby tu 

ulehla mrtvá. Tak Fausta, po tolikerém klamání, unikala mu navždy."
27
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5.1.3         Téma fašismu 

Alberto Moravia napsal politický pamflet Maškaráda na základě skutečné 

události, které byl svědkem. Jednalo se o bál organizovaný komtesou Pecci Blunt, na 

němž měla být uvedena do společnosti její dcera Letizia Boncompagni. Na bál byla 

pozvána celá italská a francouzská aristokracie, téměř tisícovka osob. Bál byl ovšem 

přerušen ministrem zahraničí Cianem, neboť manžel komtesy byl židovského původu.  

"All´ultimo momento Ciano, che era stato un assiduo frequentatore di casa 

Pecci, mando` un telegramma a tutti i membri di palazzo Chigi che erano stati invitati, 

chiedendo di non partecipare al ballo perché il marito della contessa era ebreo. 

Comunque, quando arrivo` il telegramma di Ciano, la contessa Pecci, con vera 

e propria intonazione romanesca, commento`:"Qui tira un´arietta. Io me ne vado…" E 

se ne ando` dall´Italia"
28

 

"Ciano, který byl častým návštěvníkem domu Pecci, zaslal na poslední chvíli 

telegram všem členům paláce Chigi
29

, kteří byli pozváni, aby se bálu neúčastnili, neboť 

hraběnčin manžel je Žid. 

Jakmile dorazil telegram, komtesa Pecci ho s pravou římskou intonací 

okomentovala slovy: "´Tady to začíná smrdět. Odcházím…..´ A opustila Itálii" 

Po roce 1941, po vydání Maškarády, se politické podmínky pro Moraviu rychle 

zhoršily a byla mu zakázána publikační činnost. Pamflet Maškaráda byl dokonce při 

svém druhém vydání zakázán. Na Moraviu byl uvalen zatykač a byl tedy nucen 

společně se svou tehdejší ženou Elsou Morante uprchnout do Fondi.  

"Český čtenář dostává v Maškarádě skladbu, v níž se velký italský spisovatel 

vypořádal na sklonku fašistického dvacetiletí s politickým režimem, jehož nesnesitelnost 

doléhala na něho stále neúprosněji. Měl kolem sebe maškarády černých košil, odtud 

námět i název. Od počátku sledujeme autorovu snahu představit čtenáři v zdánlivě 

klidném vypravovatelském tónu nikoliv lidí, nýbrž masky pusté životní komedie, 

bezohledně sloužící svým prázdným úlohám náčelníka policie, agenta provokatéra, 
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naivního milence nebo animálním touhám povrchních žen. Celý svět jako by se změnil v 

pustou frašku, kde není místo pro blouznivé snílky, jako je Saverio, který by rád objevil 

lepší svět. Také on je loutkou v komedii, v niž proměnila život bezohledná diktátorská 

pěst, a v marném zápase podléhá. Diktátor stojí na troskách svého díla a uvědomuje si 

jen absurdnost svého snažení, o němž nalhával, že je tvůrčí a že přináší nejen slávu, ale 

i lidské štěstí."
30

 

Pamflet Maškaráda se vysmívá fašistickému režimu v podobě diktátora Teresa, 

který nápadně připomíná fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Tereso se dostává k 

moci po desetileté občanské válce, kdy vyčerpaný a zdecimovaný zaoceánský národ 

svěřil své osudy generálu Teresovi Arangovi. Mussolini se dostává k moci po první 

světové válce, po které byla Itálie také velmi vyčerpaná a lidé viděli v osobě Duceho 

naději na nový a lepší život. Další podobnost lze vidět ve fyzických rysech generálů 

Teresa a Duceho
31

. 

"Tutto questo subbuglio era provocato da un piccolo uomo in stringata e nitida 

uniforme militare verde marrone, il quale avanzava lentamente seguito a distanza da 

altri personaggi anch´essi in uniforme, tutti piu` alti di lui, che parevano curvarsi a 

farsi piccoli dietro i suoi speroni come per non insultarlo con la loro statura….Aveva 

una testa grossa e rapata, irta di peli brizzolati, le guance rasate cosi` dappresso che 

parevano sanguinare, vasta fronte sporgente e rotonda, naso piccolo e adunco come il 

becco di un gufo."
32

 

"Všechen tento zmatek byl způsoben mužíčkem v upjaté uniformě zeleně 

kaštanové barvy, který pomalu kráčel sledován opodál jinými osobnostmi, také v 

uniformách, vyššími než byl on sám, které jako by se krčily a zmenšovaly za jeho 

ostruhami, aby ho neurážely svou postavou…Měl malou a ostříhanou hlavu, zježenou 

šedivějícími vlasy, tváře vyholené tak důkladně, že se zdálo, že krvácejí, široké 

vyčnívající a kulaté čelo, malý a zakřivený nos jako zobák sovy."
33
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Stejně jako v Itálii, kde byli občané nespokojeni s režimem, i v Maškarádě se 

vytváří tajná revoluční strana, která se snaží bojovat proti diktatuře. Policie ovšem není 

loajální ke své vládě až tak, jak se na první pohled zdá, a v Maškarádě policie přímo 

spolupracuje s revoluční stranou. Příkladem je policejní úředník Perro, který hraje dvojí 

hru, neboť slouží vlasti v rámci policejních složek, ale zároveň spolupracuje s 

revolucionáři, s jejichž pomocí se snaží zlepšit své postavení. Díky blízkému vztahu s 

revolucionáři si je zároveň může hlídat a udržovat jejich akce pod kontrolou.  

"Fuori di metafora, il Perro durante le sue perlustrazioni poliziesche aveva 

avuto l´idea di creare un partito segreto rivoluzionario, dei piu` violenti, e di farci 

affiliare un certo numero di persone scontente o esaltate. Il Perro con questa bella 

invenzione raggiungeva il duplice scopo di tenere fermi molti individui pericolosi e 

nello stesso tempo di mettere un partito rivoluzionario agli ordini diretti della polizia. 

Al Saverio, come a tutti gli altri, il Perro faceva credere che esisteva nella capitale un 

misterioso comitato centrale dal quale egli stesso prendeva gli ordini in qualita` di 

ispettore generale; mentre, a sua volta, tale comitato era connesso con altra e piu` 

vasta organizzazione internazionale."
34

 

"Zkrátka, Perro přišel při svých policejních prohlídkách na nápad, že vytvoří z 

těch největších násilníků tajnou revoluční stranu a že k ní připojí několik nespokojených 

a poblouzněných osob. Perro s tímto povedeným nápadem dosahoval dvojího cíle; 

zajišťoval si tím mnoho nebezpečných jedinců a současně podřizoval revoluční stranu 

přímým rozkazům policie. Saveriovi jako všem ostatním namlouval, že je v hlavním 

městě tajuplný ústřední výbor, od něhož dostává sám jako generální inspektor rozkazy; 

tento výbor je kromě toho připojen na jinou, a to větší mezinárodní organizaci."
35

 

Ačkoliv je Perro policejní úředník a měl by tedy sloužit diktátorovi, za jeho zády 

vede revoluční hnutí. Zde další podobnost se skutečným fašistickým režimem, neboť i v 

Itálii byl ministr zahraničních věcí, a zároveň zeť Mussoliniho, Galeazzo Ciano 

popraven na příkaz Duceho. Důvodem byla jeho zrada, neboť se pokusil sesadit 

Mussoliniho, když založil sociální republiku Saló. 
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Povahové rysy fašisty lze najít v knize v podobě nepříliš hezkého mladíka 

Saveria, který vysvětluje důvody, proč chce být členem revoluční strany následovně: 

"Sentiva soprattutto che l´egoismo non bastava; che non bastava essere quello 

che viene di solito chiamato un galantuomo ossia una persona in pace con se stessa e 

con gli altri, di tutto noncurante fuorché dei propri interessi; che non si poteva, 

insomma, vivere per se` soli senza altra giustificazione che il tornaconto personale. 

Bisogna invece aver fede in qualche cosa che trascendesse il miserabile e sterile 

individuo, obbedire ad un comandamento venuto dall´alto."
36

 

"Hlavně cítil, že nestačí sobectví; že nestačí být tím, čemu se říká obyčejný 

pořádný člověk nebo osoba vyrovnaná sama se sebou a s druhými, nestarající se o nic 

jiného než o vlastní zájmy; že zkrátka nelze žít pro sebe sama, bez jiného oprávnění, než 

jsou osobní zájmy. Třeba v něco věřit, co by proměňovalo zbědovaného a zbytečného 

člověka, poslouchat příkazu, který přichází s hůry."
37

 

Stejně jako členové Fasci di combatimento, kteří byli především mladíci 

nemající příliš zkušeností ze života a nemající ještě jasný názor na správné fungování 

společnosti, i Saverio si plně neuvědomuje, do čeho se pouští a připadá mu, že tato 

událost mu změní celý jeho svět. Díky následujícímu úryvku lze proniknout do mysli 

mladého člověka, který vidí v účasti na atentátu možnost oprostit se od konformity, ale 

zároveň si neuvědomuje, že pro tuto akci bude nucen obětovat svůj vlastní život, který 

nestačil vůbec prožít. 

"Effettivamente, a misura che si avvicinavano alla villa della Gorina, il Saverio 

pareva farsi piu` e piu`goffo… La frescura del mattino ancora nebbioso e intirizzito lo 

inebriava; non il Saverio balbuziente gli pareva di essere ma un giustiziere spietato e 

predestinato, un cospiratore avventuroso e intrepido, un uomo d´azione, infine, in 

marcia verso mete prestigiose."
38

 

"Jak se blížili ke Gorininu zámku, zdálo se opravdu, že je Saverio stále 

vzrušenější a že si stále méně uvědomuje, co dělá… Svěžest mlhavého a mrazivého rána 

ho rozjařovala; nepřipadalo mu, že je koktavým Saveriem, ale nelítostným a vyvoleným 
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nositelem spravedlnosti, dobrodružným a neohroženým spiklencem, mužem činu, 

jsoucím konečně na cestě k úžasným cílům."
39

 

 

5.2  Římanka  

Dílo Římanka psal Alberto Moravia mezi lety 1943 a 1946 a dílo bylo posléze 

vydáno nakladatelstvím Bompiani v roce 1947. Román patří k nejslavnějším dílům 

autora a řadíme ho do neorealistického stylu, jehož charakteristickými prvky bylo mimo 

jiné syrové podání reality bez jakéhokoliv přikrášlování a velmi znatelný kritický postoj 

k fašismu. 

5.2.1         Postavy 

 Adriana - hlavní postava a vypravěčka, modelka, posléze prostitutka 

 Matka Adriany - chudá švadlena, v mládí také modelka 

 Gino - chudý šofér, Adrianin snoubenec, který je ovšem již ženat 

 Astarita - vysoce postavený policejní úředník, který se do Adriany 

zamiluje 

 Gisella - Adrianina kamarádka, modelka a prostitutka 

 Giacomo (Mino) - student práv z bohaté rodiny, do kterého se Adriana 

zamiluje 

 Sonzogno - vrah a zloděj zamilovaný do Adriany 

5.2.2          Děj 

Příběh chudé, ale krásné dívky Adriany se odehrává v ulicích poválečného 

Říma. Adriana žije ve skromném bytě pouze se svou matkou, která doufá, že Adriana si 

díky své kráse najde bohatého muže a nebude žít tak bídný život jako ona sama.  

"La mamma,invece, faceva dei gran progetti sul mio conto; ma erano, come mi 

accorsi ben presto, progetti che escludevano qualsiasi sistemazione del genere di quella 
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che mi stava a cuore. Ella pensava, in sostanza, che con la mia belezza io potevo 

aspirare ad ogni specie di successo, ma non a diventare una donna sposata, con una 

famiglia, simile a tutte le altre. Eravamo poverissime e la mia belezza le appariva come 

la sola richezza di cui disponessimo e, come tale, non soltanto mia ma anche sua, se 

non altro, come ho giá detto, perche` era stata lei a mettermi al mondo."
40

 

"Maminka měla naopak se mnou velké plány; ale jak jsem brzy zjistila, byly to 

plány, které vylučovaly jakékoliv uspořádání toho druhu, které mi leželo na srdci. V 

podstatě se domnívala, že mohu se svou krásou dosáhnout všech možných úspěchů, ale 

ne se stát vdanou ženou s dětmi jako jiné ženy. Byly jsme chudé jako kostelní myši, a 

ona viděla v mé kráse jediné bohatství, které máme v rukou a které nepatří jenom mně, 

ale také jí, když už pro nic jiného, tedy proto, že mě ona, jak už jsem řekla, přivedla na 

svět."
41

 

Aby se zvýšil rodinný rozpočet a Adriana měla možnost se seznámit s někým 

zámožným, domluví jí její matka práci modelky v ateliéru u jednoho malíře. Během své 

každodenní cesty tramvají si Adriana všimne, že ji každý den pozoruje mladík, který 

vždy umýval u garáží své auto. Adriana si myslela, že je to jeho auto a že je to bohatý 

člověk. Jednou ráno mladík na Adrianu zavolal a nabídl ji odvoz do ateliéru. Adriana 

nabídku přijala a seznámila se tak s Ginem, který se jí později přiznal, že auto není jeho 

a že pracuje jako řidič u bohatých lidí. Tím v Adrianiných očích nepatrně klesl, ale 

zamilovala se do něj i přesto, že jí původně lhal, a brzy plánovali svatbu.  

S plánovanou svatbou nesouhlasily Adrianina matka ani Adrianina kamarádka z 

ateliéru Gisella. Obě si myslely, že Gino není pro Adrianu vhodný a že by si měla najít 

někoho lepšího a hlavně bohatšího. Jednoho dne pozvala Gisella Adrianu na výjižďku 

do Viterba, kam s nimi jeli Gisellin milenec a jejich přítel Astarita. Astarita se do 

Adriany okamžitě zamiloval a chtěl, aby se s ním pomilovala a byla jeho milenkou, 

ačkoliv byl již ženat. Adriana jeho návrhy nejprve razantně odmítala, ale později pod 

vlivem alkoholu se mu neubránila a Astarita ji v pokoji hostince znásilnil. Po cestě 

zpátky spolu nepromluvili a Astarita pouze Adrianě podal čtyřikrát složenou bankovku. 

Bylo to poprvé, kdy Adriana obdržela peníze za to, že se s někým pomilovala.  
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"Il sentimento che provai in quel momento mi stupi` e poi, tutte le volte che ho 

ricevuto denaro dagli uomini, non l´ho mai piu` riprovato con tanta chiarezza e 

intensitá: un sentimento di complicitá e di intesa sensuale quale prima, nella camera 

del ristorante, nessuna delle sue carezze aveva saputo ispirarmi. Un sentimento, dico, 

di soggezione inevitabile che, in una sola volta, mi rivelo` tutto un aspetto del mio 

carattere che ignoravo. Certamente io sapevo che dovevo rifiutare quel denaro; ma 

nello stesso tempo sentivo che volevo accettarlo. E non tanto per avidita` quanto, 

invece, per il piacere nuovo che quest´offerta destava nel mio animo."
42

 

"Pocit, který jsem v tu chvíli měla, mě překvapil, a už jsem jej pak nikdy 

neprožila s takovou jasností a prudkostí, kdykoliv jsem přijímala peníze od mužů: pocit 

smyslné spoluviny a dohody, kterou ve mně nemohla dříve v restauračním pokojíku 

vyvolat žádná jeho lichotka. Říkám pocit osudového podrobení, který mi rázem odhalil 

celou tvářnost mé povahy, kterou jsem neznala. Jistě jsem věděla, že mám ty peníze 

odmítnout; ale zároveň jsem cítila, že je chci přijmout. Ani ne tolik z chtivosti peněz 

jako spíše pro tu novou radost, kterou ta nabídka vyvolávala v mém sdrci."
43

 

Po tomto výletu se Adriana nechtěla s Astaritou více setkat, šla se vyzpovídat do 

kostela a rozhodla se, že se bude kát, na událost s Astaritou zapomene a dokud si 

nevezme Gina, nebude se milovat ani s ním. Jednoho dne si ovšem Astarita Adrianu 

zavolal na policejní stanici, kde jí oznámil, že podle policejních spisů je její Gino již 

ženat a má dokonce dítě. To Adrianu velmi zasáhlo, ale rozhodla se Ginovi nic neříct a 

potrestat ho po svém. Zároveň se rozhodla, že přestane dělat modelku a bude se živit 

prostitucí jako její kamarádka Gisella. Chtěla tak zabezpečit lepší život sobě a také své 

matce.  

"Pensai che mi piaceva l´amore, che mi piaceva il denaro, che mi piacevano le 

cose che si possono ottenere col denaro, e mi dissi che d´ora in poi, ogni volta che ne 

avessi avuto l´occasione, non avrei piu´ rifiutato né l´amore, né il denaro, né cio` che 

denaro poteva dare. Non si creda, pero`, che pensassi queste cose con rabbia, per 

risentimento e spirito di vendetta. Le pensavo invece con dolcezza, accarezzandole e 

godendole in anticipo. Ogni situazione, per quanto sgradevole, ha il suo rovescio. Io 
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avevo perduto, almeno per ora, il matrimonio e tutti i modesti vantaggi che me ne 

ripromettevo; ma, in consenso, avevo riacquistato la mia liberta`."
44

 

"Myslila jsem na to, že se mi líbí milování a že se mi líbí peníze, že se mi líbí 

věci, které se dají za peníze koupit, a řekla jsem si, že napříště nebudu odmítat ani 

milování, ani peníze, ani všechny, co mohou peníze dát, kdykoliv se mi k tomu naskytne 

příležitost. Každá, i ta nejnepříjemnější situace má svůj rub. Ztratila jsem, aspoň pro tu 

chvíli, naději na manželství a všecky skromné radosti, které jsem si od něho slibovala; 

ale náhradou za to jsem znovu získala svobodu."
45

 

Adriana se s Ginem dále stýkala a při jedné z jejich schůzek v domě jeho pánů 

ukradla z rozmarnosti a částečně ze vzteku na Gina velmi drahou zlatou pudřenku. Při 

krádeži měla Adriana pocit, že když nyní pracuje jako placená společnice, může 

všechno, a tedy i krást.  

Během jedné večerní procházky s Gisellou byly Adriana a Gisella osloveny 

dvěma muži v autě na ulici a odjely s oběma domů k Adrianě. Adriana se okamžitě 

zamilovala do mladého studenta Mina. Adriana cítila, že se na ni Mino dívá s odporem, 

a přesto k němu pocítila obrovskou lásku. 

Krádež pudřenky si Adriana vyčítala, a proto se Ginovi přiznala. Když se s ní 

ovšem Gino později sešel, dozvěděla se od něj, že pudřenku dal svému příteli 

Sonzognovi, který ji zpeněžil, a krádež Gino svedl na služku, která s tím neměla nic 

společného. Po této události se Adriana přestala s Ginem stýkat úplně. Sonzognovi se 

Adriana velmi líbila a rozhodl se ji sledovat domů. Když ho Adriana pozvala k sobě 

domů, naháněl jí Sonzogno velký strach a dokonce se jí přiznal, že pudřenku od Gina 

chtěl zpeněžit v jednom zlatnictví, ale prodavač ho urazil, a proto onoho prodavače 

zabil.  

Kvůli obvinění a zatčení nevinné služky měla Adriana špatný pocit a rozhodla se 

kontaktovat Astaritu, který by jí díky své pozici mohl pomoci. Ten jí přislíbil pomoc a 

poradil jí, aby se se vším svěřila u zpovědi v kostele a poprosila kněze, který je vázán 

zpovědním tajemstvím, aby ukradenou pudřenku odevzdal na policii. 
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Adriana se po delší době opět setkala s mladým studentem Minem, do kterého 

byla pořád zamilovaná, ale zjistila, že on se nezměnil.  

"Piu` volte, pensando al suo carattere, ho finito per concludere con dolore che 

non mi amava affatto e che io non ero per lui che l´oggetto di non so quale esperimento. 

In realta` egli non era preoccupato che di se stesso; ma, dentro questi limiti, il suo 

carattere si rivelava oltremodo complicato."
46

 

"A když jsem tak myslívala na povahu naší lásky, tu jsem musela několikrát s 

bolestí konstatovat, že mě nemá vůbec rád a že já jsem pro něho pouze předmětem 

jakéhosi pokusu. Ve skutečnosti, se zajímal jenom sám o sebe; ale uvnitř těchto hranic 

byla jeho povaha velmi složitá."
47

 

Mino se politicky angažoval a spolu se svými přáteli distribuovali letáčky 

zaměřené proti vládě. Jeho názory, které Adriana často nechápala, byly velmi 

specifické, neboť Mino například nesnášel svou rodinu, neměl rád lidi a obhajoval 

panictví. Jednoho dne při cestě tramvají potkali Adriana s Minem Sorzogna, který 

Adrianě panovačně přikázal, že chce jít k ní domů. Adriana si tedy vymyslela výmluvu, 

aby Mino šel domů s ona mohla jít domů se Sorzognem. Ten ji však velmi hrubě udeřil, 

až ztratila vědomí. Naštěstí se jí podařilo utéci a okamžitě se rozeběhla domů za 

Minem. Tam ovšem zjistila, že Mino byl zatčen, a o pomoc požádala opět Astaritu. Ten 

zjistil, že Mino byl opravdu zatčen, ale navíc mezitím policie vnikla do Adrianina 

domu, kde Sorzogno zastřelil jednoho z policistů. Adrianu svíralo pomyšlení na Mina v 

žaláři, ale zároveň jí bylo jasné, že Sorzogno je nyní přesvědčen, že ho Adriana udala, a 

hledá ji, aby ji zabil. 

Druhý den se Adrianě ozval Mino, který přišel k ní domů. Byl propuštěn ihned 

druhý den ráno a dle Minova popisu policisty, který ho vyslýchal, poznala Adriana 

Astaritu. Mino byl ovšem bez nálady, neboť se dle něj z něho stal padouch, jelikož při 

výslechu udal své komplice a díky tomu byl především propuštěn. Adriana mu 

vysvětlovala, že oni se o tom, že je udal, nikdy nedozví, ale Mino si to nedal vymluvit a 

vnitřně tím trpěl a nedokázal se s tím smířit. Začal se chovat jinak a dokonce se k 

Adrianě nastěhoval, což by ji za normálních okolností těšilo, ale nyní věděla, že to dělá 
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jen proto, že už mu je všechno vlastně jedno. V tomto období trpěla Adriana často 

nevolností, a proto navštívila lékaře, který jí potvrdil její domněnku, a to že je těhotná. 

Potvrdil jí, že je přibližně ve druhém měsíci a Adrianě bylo jasné, že dítě je 

Sonzognovo. Adriana se na dítě těšila a rozhodla se, že Minovi řekne, že dítě je jeho. 

Adriana si domluvila schůzku s Astaritou neboť ho chtěla poprosit, aby nechal 

zmizet Minovu výpověď a Mino už by se tak nemusel obávat, že jeho přátelé zjistí, že je 

udal. Ve stejný den ovšem přišel k Adrianě Sonzogno, který jí začal obtěžovat. V tom 

okamžiku dorazil Astarita, který dal Sonzognovi pár facek a vyvedl ho z Adrianina 

bytu. Poté si ovšem Adriana uvědomila, že Astarita vlastně neví, komu těch pár facek 

dal a že by ho před Sonzognem měla varovat. Vydala se proto hned k Astaritovi domů. 

Když tam ovšem společně s Minem dorazili, zjistili, že Astarita byl zabit a Adrianě bylo 

jasné, že viníkem je Sonzogno. Mezi davem ovšem ztratila Mina a vydala se proto 

domů sama.  

Mino se ovšem doma neukázal dva dny, Adriana téměř nejedla a pořád v jedné 

ruce svírala jeho kabát. Poté obdržela dopis, kde okamžitě poznala Minovo písmo.  

"Carissima Adriana, 

nel momento che riceverai questa lettera io saro` gia` morto. …. Come gia` ti 

dissi, io non posso accettare quello che ho fatto. Mi sono accorto in questi ultimi giorni 

di amarti; ma se fossi logico dovrei odiarti; perché tutto cio` che io odio in me e che mi 

e` stato rivelato dal mio interrogatorio, tu lo sei al piu` alto grado. In realta` in quel 

momento cadde il personaggio che avrei dovuto essere e fui soltanto l´uomo che sono. 

Non si fu né vilta` né tradimenti bensi` soltanto una misteriosa interruzione della 

volonta`. Del resto, forse, non tanto misteriosa; ma questo mi porterebbe troppo 

lontano. Mi basti dire che, uccidendomi, rimetto le cose nell´ordine che debbono avere. 

……"
48

 

"Předrahá Adriano, 

ve chvíli, kdy tento dopis dostaneš, už nebudu mezi živými. …..Jak už jsem řekl, 

nemohu se smířit s tím, co jsem udělal. V těchto posledních dnech jsem si uvědomil, že 

Tě mám rád; ale kdybych byl logický, měl bych Tě nenávidět; protože Ty jsi v nejvyšší 
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míře tím, co v sobě nenávidím a co jsem o sobě odhalil při výslechu. V té chvíli umřela 

ve skutečnosti osoba, kterou jsem měl být, a zůstal jen člověk takový, jaký je. Nebyla to 

ani zbabělost, ani zrada, ale pouze jakási tajemná porucha vůle. A ta porucha nebyla 

možná ani tolik tajemná; ale to by mě zavedlo příliš daleko. Stačí jen říci, že svou 

sebevraždou zase vracím věci do jejich náležitého řádu. …."
49

 

5.2.3          Téma fašismu 

Román je vyprávěním Adriany, která vzpomíná na svůj nelehký život, na své 

plány, představy a myšlenky ovlivněné fašistickým režimem.  

""Římanka" byl první velký Moraviův úspěch. Přispěla k tomu nepochybně 

šťastná volba přitažlivého tématu. Sídlo papežské moci duchovní i světské důstojnosti 

vládní je zároveň velkoměsto skandálů ve všech třídách společnosti a snadného 

erotismu. Moment politického boje v ilegalitě vstupuje do románu až v druhém díle s 

Minem a dvěma epizodními postavami jeho přátel. Jejich antifašismus je obecný, bez 

upřesnění programu a linie "
50

 

"Gia` con La Romana avevi scritto un romanzo in cui esprimevi un giudizio sul 

fascismo….. 

In La Romana il giudizio e` espresso sulle cose, attraverso un personaggio 

popolaresco. Con Il Conformista volevo scendere nella coscienza di un borghese. Il 

personaggio maschile di La Romana e Marcello sono in definitiva lo stesso 

personaggio."
51

 

"Už v díle Římanka jsi vyjádřil svůj názor na fašismus…. 

V Římance je můj názor na věc vyjádřen prostřednictvím postavy z lidu. Naopak 

v Konformistovi jsem se zaměřil na buržoazii. Mužská postava v Římance a Marcello 

jsou vlastně jedna a táž osoba." 
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Román se odehrává na pozadí fašistického Říma a jsou zde vykresleny sociální 

rozdíly mezi obyvateli tehdejší Itálie a také nemožnost vymanit se z určité sociální 

vrstvy poctivým způsobem.  

Adriana touží po prostém, ale šťastném životě - chce se vdát, mít děti a starat se 

o domácnost. Její matka ovšem doufá, že Adriana neskončí jako ona sama a najde si 

bohatého muže, díky němuž nebude muset tvrdě pracovat. Paradoxem je, že když se 

Adriana seznámí s bohatým ministerským úředníkem Astaritou, který by se matce zcela 

jiště z důvodu jeho postavení líbil, je to právě on, kdo ji svede na cestu prostituce. 

Astarita jakožto zástupce fašismu chce Adrianu získat, a proto ji dokonce znásilní a 

daruje jí peněžní obnos. Po této zkušenosti se Adriana rozhodne pro dráhu prostitutky. 

Dalo by se tedy říci, že je to právě setkání tváří v tvář s fašismem, které rozhodne o 

Adrianině budoucím životě. 

Ačkoliv Adriana Astaritu nesnáší, jeho vysoká funkce přináší mnoho vlivu a 

výhod pro Adrianu a tak známost s Astaritou využívá ve svůj prospěch. Protipólem k 

Astaritovi je mladý student Mino, který šíří protifašistickou literaturu a snaží se tak 

bojovat proti režimu. Ačkoliv je Adriana v díle vykreslena jako dívka, která se v 

politice nevyzná a nijak se v ní neangažuje, je zamilována do antifašisty Mina, čímž 

také autor implicitně vyjádřil svůj politický názor.  

Protipólem Mina je šofér Gino, který svede vinu za ukradenou pudřenku na 

nevinnou služku a žádnou vinu necítí a dokonce není ani spravedlivě potrestán. Stejně 

tak Sonzogno, který zabije zlatníka i Astaritu, nemá špatné svědomí a ani za své činy 

není trestán.  

Zde můžeme také vidět paralelu s autorovým protifašistickým názorem, že Mino 

jako jediný z této trojice cítí vinu. Autor vykresluje studenta Mina, který bojuje proti 

nespravedlivému režimu, v lepším světle než ostatní dva muže, jejichž politický názor 

není v knize uveden. 

Adriana se v průběhu děje jde několikrát vyzpovídat a při poslední zpovědi 

zjišťuje, že svatý otec, který se jí představil při minulé zpovědi, není tím, za koho ho 

považovala. Čtenář se ovšem nedozvídá, kdo byl oním záhadným knězem, kterému 

poprvé Adriana svěřila všechna svá tajemství. 
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Konec románu nechává autor otevřený a čtenář se tak nedozví, zda se o dítě, 

které Adriana čeká, budou finančně starat rodiče Mina anebo zda se Adriana bude 

muset dále sama protloukat nelehkým životem.  

 

5.3  Konformista 

Tento román vyšel poprvé roku 1951 a dočkal se mnoha dalších vydání, jak v 

domovské Itálii, tak v cizině. Román Konformista stejně jako román Římanka lze do 

značné míry považovat za neorealistický, v díle tedy převažuje syrové podání reality 

bez jakéhokoliv přikrášlování. 

"Kniha je svým způsobem odpověď na otázku, kterou si v prvních poválečných 

letech kladli mnozí: Jak se mohl slušný inteligentní člověk stát fašistou - ne pro zisk a 

"slávu", nýbrž z přesvědčení? Moravia nachází tento důvod v touze zařadit se, být s 

ostatními, být jako ostatní."
52

 

Kniha je rozdělena do tří hlavních částí: prolog, centrální část, která se dělá na 

dvě části a epilog. 

5.3.1 Postavy 

Mezi hlavní postavy tohoto románu patří: 

 Marcello Clerici - hlavní postava 

 Giulia - manželka Marcella 

 Lino - pedofil, který se snažil svést Marcella v dětském věku 

 Quadri - bývalý profesor Marcella, antifašista 

 Lina - manželka Quadriho s lesbickými sklony 

5.3.2 Děj 

V prologu nám autor představuje Marcellovo dětství, které je poznamenáno 

problematickým vztahem jeho rodičů, kteří se mu příliš nevěnují. Jeho mladá ještě 

                                                 
52

 MORAVIA, Alberto. Konformista. Praha, 1984 - anotace na záložce knihy 



32 

 

nevybouřená matka se více zajímá o společenskou prestiž než o výchovu vlastního syna 

a se svým mužem, tedy otcem Marcella není příliš šťastná. Marcello jakožto jedináček, 

který necítí lásku svých rodičů, si začíná libovat v krutosti, a to nejprve prostřednictvím 

ubližování rostlinám. 

"Come vedeva nel mezzo di un´aiuola un bel cespo di margherite gremito di fiori 

bianchi o gialli oppure, un tulipano dalla corolla rossa ritta sul gambo verde, oppure 

ancora una pianta di calle dagli alti fiori bianchi e carnosi, Marcello vibrava un sol 

colpo col giunco, facendolo fischiare per l´aria come una spada. Il giunco tagliava di 

netto fiori e foglie che cadevano pulitamente a terra presso la pianta, lasciando ritti gli 

steli decapitati. Provava cosi` facendo, un raddoppiamento di vitalita`, e quasi il 

compiacimento delizioso che ispira lo sfogo di un´energia troppo a lungo compressa; 

ma al tempo stesso non sapeva che sentimento esatto di potenza e di giustizia. Come se 

quelle piante fossero state colpevoli e lui le avesse punite e avesse insieme sentito che 

era in suo potere punirle."
53

 

"Jak zahlédl na záhoně pěkný trs kopretin posetý běložlutými květy anebo 

tulipán s červeným kalichem vztyčeným na zeleném stvolu anebo kalu s vysokými, 

masitými bílými květy, švihl prutem, že zasvištěl vzduchem jako meč. Rákoska uťala 

jedním čistým sekem květy i listy, které způsobně spadly na zem, a nad nimi trčel k nebi 

holý stvol. Při tom díle měl pocit síly čím dál mohutnější a zároveň málem totéž slastné 

ukojení, jaké nastává po vybití příliš dlouho potlačované energie, a ke všemu ještě 

zvláštní dojem moci a spravedlnosti. Jako by ty kytky provedly něco zlého a on je 

potrestal a zároveň si byl vědom, že je povolán je trestat."
54

 

Marcello sám cítí, že to, co udělal a co mu způsobilo radost, nebylo správné a 

bojí se dokonce, že ho někdo při tomto činu může vidět. Přesto nepřestává a svou chuť 

po krutosti se rozhodne ukojit na zvířatech. Nejprve se baví tím, že švihá prutem a 

přesekává tak hřbety spících ještěrek. Ačkoliv ho tato zábava baví, po svém činu si 

připadá vinný a poprvé cítí, že není stejný jako jeho ostatní vrstevníci, neboť oni se 

těmito věcmi nebaví a považují je za něco nepřístojného. Přesto doufá, že jeho kamarád 

Roberto se zabíjením ještěrek také baví a Marcello by si tedy mohl připadat normální. 
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Roberto se ovšem nad podivnou zálibou Marcella podiví a nesdílí ji s ním. Marcellovi 

se tedy potvrdí, že se vymyká normálním hochům svého věku. Od svých rodičů se 

ovšem Marcello nedočká žádného pokárání, ačkoliv si vymyslí, že místo ještěrek zabil 

kočku. Následující den se Marcello rozhodne z nudy opět střílet z praku a omylem 

opravdu zabije kočku. V tomto okamžiku je mu jasné, že opravdu není normální. 

"Cosí egli era un anormale, non poteva  fare a meno di pensare, o meglio di 

sentire, con una viva, fisica consapevolezza di questa anormalita`, un anormale segnato 

da un destino solitario e minaccioso e ormai avviato per una strada sanguigna sulla 

quale nessuna forza umana avrebbe potuto fermarlo."
55

 

"Tak tedy jsem nenormální, pomyslil si nechtě anebo spíš si to uvědomil s ostrým 

fyzickým pocitem této nenormálnosti, vyšinutý tvor předurčený k strašnému osudu 

vyvrhele a už jsem vkročil na krvavou cestu a není v lidské moci mě zastavit."
56

 

Jeho čin navíc okomentuje kuchařka, která pracuje v domě Marcella a předpoví 

tak Marcellův následný čin.  

"Chi é cattivo con le bestie, é cattivo anche con i cristiani, ci comincia con un 

gatto e poi si ammazza un uomo."
57

 

"Kdo ubližuje zvířatům, ubližuje i lidem, kočkou to začne a člověkem to 

skončí."
58

 

Další událost, které velmi ovlivní celý Marcellův další život, je setkání s Linem. 

Lino pracuje jako řidič a má pedofilní sklony, což Marcello nejprve netuší. Marcello se 

s Linem seznámí v parku, kde si ho ostatní spolužáci ze třídy dobírají. Lino nabídne 

Marcellovi, že ho sveze autem. Ten svolí pod podmínkou, že mu dá Lino pravou zbraň, 

díky které by pak mohl oslnit spolužáky ze třídy, a ti by s ním mohli být kamarádi. Lino 

je ovšem pedofil a chce Marcella jen zneužít. Marcello se brání a přitom postřelí Lina 

pistolí, kterou mu Lino předtím daroval.  
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" "Spara, Marcello….ammazzami….sí, ammazzami come un cane." Sembró a 

Marcello di non averlo mai odiato come adesso, per quel suo miscuglio ripugnante di 

sensualitá e e di austeritá, di pentimento e di libidine; e, insieme atterrito e 

consapevole, quasi parendogli di dover compiacere la richiesta dell´uomo, premette il 

griletto."
59

 

" "Střel, Marcello…zab mě…. jen mě zab jako psa." Marcellovi připadalo, že ho 

ještě nikdy nenáviděl jako teď v téhle odpuzující směsi smyslnosti a askeze, pokání a 

chlípnosti; celý bez sebe a při smyslech zároveň, skoro s pocitem, že musí vyhovět 

mužově žádosti, stiskl kohoutek."
60

 

Marcello si je jist, že Lina zabil a prchá. 

V centrální části románu se přesouváme o sedmnáct let dále, kdy se Marcello 

vydává do knihovny a vyhledává si novinový článek, který by mu potvrdil, že Lina 

onehdy skutečně zabil. Článek skutečně našel a bylo v něm psáno, že Lino zahynul při 

neopatrném čištění svého revolveru. Marcello tak získal jistotu, že mu nikdo nikdy 

nemůže klást smrt Lina za vinu. Celý život se Marcello snaží být průměrný a i z tohoto 

důvodu si bere za ženu Giulii, zcela průměrnou dívku a také přijímá zcela průměrnou 

práci na fašistickém ministerstvu vnitra.  

Marcello následně přijímá první důležitý úkol, a to identifikovat svého bývalého 

profesora Quadriho, nyní protifašistického bojovníka v exilu, aby mohl být následně 

zabit. Rozhodne se tedy spojit tento svůj úkol a vymyslí si zároveň svatební cestu do 

Paříže s Giulií. Jeho úkolem v Paříži je tedy ukázat profesora Quadriho jinému 

agentovi, který by měl profesora zabít. Celá situace se ovšem zkomplikuje láskou, 

kterou zahoří Marcello k profesorově manželce. Ta zase naopak zahoří lesbickou láskou 

k manželce Marcella Giulii. Nakonec jsou profesor Quadri se svou manželkou 

zavražděni při své cestě do Savojska. Marcello se ovšem dozví od pařížského agenta, že 

operace byla nakonec zrušena, ale tato informace se k nim dostala až příliš pozdě. 

Profesor s manželkou byli tedy zavražděni zbytečně.  
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" "Avete capito, dottore? Tante fatiche, due morti, e poi non era necessario, anzi 

controproducente." Marcello non disse nulla. L´agente aspiro` ancora una boccata di 

fumo  e poi pronunzio` con l´enfasi ingenua e compiaciuta dell´uomo incolto che ama 

riempirsi la bocca con le parole solenni: "Fatalitá"."
61

 

" "Chápete to, pane doktore? Tolik námahy, dva mrtví, a potom to najednou 

všecko bylo nejenom zbytečné, ale přímo škodlivé." Marcello neříkal nic. Agent ještě 

jednou polkl kouř a pak pravil s patosem prosťáčka, který rád bere do úst velká slova: 

"Řízení osudu"."
62

 

V epilogu, tedy poslední části románu, se posouváme do doby, kdy již padá 

fašistický režim v Itálii. Marcello se obává, že bude odhalen jeho úkol, kvůli němuž 

přišli o život dva lidé. Rozhodnou se tedy s Giulií odjet, ale ještě předtím se vydávají do 

centra města. V parku Villa Borghese, kde se s Giulií chtějí pomilovat, je vyruší hlídač 

tohoto parku, ve kterém Marcello pozná Lina, řidiče, kterého si myslel, že kdysi zabil. 

Uvědomuje si tedy, že celý jeho život a jeho chování bylo založeno na činu, který ve 

skutečnosti neudělal. 

Následující den odjíždí celá Marcellova rodina z města, plánuje si odjezd do 

zahraničí a Marcello doufá, že začne nový život. Při cestě autem ovšem umírají při 

náletu.  

5.3.3 Téma fašismu 

Historickým důvodem, který stojí za vznikem díla Konformista je tzv. „zločin 

Rosselli“, tedy násilné usmrcení bratranců Alberta Moravii, Nella a Carla 

Rosselliových, kteří byli pro své protifašistické názory zavražděni francouzskými 

fašisty v roce 1937, jak dokládá odpověď Alberta Moravii na otázku Enza Siciliana. 

"Quali sono i fatti storici che stanno dietro Il conformista? 
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Il delitto Rosselli. In piu` volevo amalgamarvi quello che avevo conosciuto del 

fascismo. In tutto retto sull´equazione: il protagonista e` fascista perché 

omosessuale."
63

 

"Jaké byly historické důvody, které stojí za vznikem díla Konformista? 

Smrt Rosselliových. Navíc jsem s tím chtěl spojit to, co jsem věděl o fašismu. A 

to celé stojí na rovnici: protagonista je fašistou, neboť je homosexuálem." 

V rámci této knihy chtěl Alberto Moravia podat především obraz společnosti, ve 

které žil a která byla ovládána fašistickým režimem, jak dokládá jeho následující citát: 

"La mia intenzione era interpretare il fascismo in chiave intelettuale. Volevo 

questo: fare romanzo di un´idea critica della societa` in cui ero cresciuto."
64

 

"Mým záměrem bylo představit fašismus v intelektuální rovině. Chtěl jsem toto: 

vytvořit román s kritickým náhledem na společnost, ve které jsem vyrůstal." 

Lze říci, že Konformista je psychologicky nejpropracovanější román Alberta 

Moravii a s hlavní postavu Marcella autor koncipuje i na základě psychoanalýzy. Řidiče 

a homosexuála Lina, o kterém se Marcello celý život domnívá, že ho zabil, můžeme 

vidět i jako opakující se motiv, a to v podobě manželky profesora Quadriho, která se 

jmenuje také Lina a která je také homosexuálně založena. Při pobytu v Paříži se 

Marcello setká také s jedním homosexuálním anglickým gentlemanem, který mu nabízí 

cestu svým vozem. I tento motiv je analogií k řidiči Linovi, se kterým to vše začalo.  

Večer, kdy dochází k pádu fašistického režimu, je zase analogií k životu 

Marcella, který se ten samý večer dozví, že člověk, o kterém si myslel, že je mrtev jeho 

vinou, žije. Marcello si tedy uvědomuje, že veškeré jeho snahy o to, aby byl normální a 

konformní, byly zbytečné.  

Marcello během svého života není potrestán za žádný ze svých zločinů, kterých 

se dopustil. Počínaje usmrcením ještěrek a kočky, za které ho jeho rodiče nijak 

nepokárají, přes smrt Lina a konče smrtí profesora Quadriho a jeho manželky Liny. 

Tím, že Marcello nebyl za celý život za tyto zločiny trestán chce autor zcela zjevně 
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poukázat na smutnou realitu, které byli lidé svědky v průběhu fašistického režimu. Jde o 

nespravedlnost režimu, který zkrátka netrestal fašisty. To, že rodiče Marcella 

nepotrestali za smrt kočky svědčí o jejich lhostejnosti vůči jeho osobě a tím ho 

determinovali i do jeho dospělého života. 

Na konci knihy umírá Marcello v podstatě náhodou, neboť zrovna projíždí s 

rodinou kolem letecké základny, která je zrovna v té chvíli bombardována a jedno 

letadlo zasáhne i Marcellovo auto. Touto scénou je ukončen životní příběh Marcella, 

který prožil celý svůj život determinován činem, který ani neudělal. Autor tak 

poukazuje na absurditu Marcellova života, která je paralelou na fašistický režim. 
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6. Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývá jedním z nepřekládanějších italských autorů do 

českého jazyka - Albertem Moraviou a jeho vztahem k fašistickému režimu.  

Moravia, ačkoliv v mládí velmi nemocný, byl velmi vzdělaný a vášnivý čtenář. 

Již ve svých osmnácti letech začíná psát svůj první velmi úspěšný román Lhostejní. 

Tímto dílem začíná jeho úspěšná literární kariéra, během které napsal více než dvě 

desítky čtenářsky úspěšných děl.  

Ve svých dílech se Moravia snaží čtenáři ukázat syrové podání reality bez 

jakéhokoliv přikrášlování a mnoho jeho děl tak řadíme mezi díla neorealistická. 

Zároveň se ale také dotýká existenciálních témat a je silně ovlivněn Freudovou 

psychoanalýzou. Jeho tvorba byla ve velké míře ovlivněna fašistickým režimem, ve 

kterém vyrůstal a žil. Měl ve svém okolí, jak lidi protifašisticky zaměřené, tak i 

profašisticky angažované jedince. Moravia byl antifašistou a to také lze vypozorovat v 

jeho dílech, kde je téma fašismu velmi častým. Ačkoliv byl smýšlením proti 

fašistickému režimu, v osobní rovině proti němu nijak nevystupoval, neboť věděl, že by 

tím jeho tvorba mohla být postižena cenzurou. A když jeho díla cenzurou byla 

postižena, snažil se proti ní bránit legálním a otevřeným způsobem, jehož důkazem je 

dopis, který adresoval přímo Ducemu. 

V politickém pamfletu Maškaráda vytváří Moravia utopický stát, který je 

ovládán diktátorem a nápadně tak připomíná fašistickou Itálii. Toto dílo vydává 

Moravia v roce 1941, tedy ještě v průběhu druhé světové války a před pádem 

fašistického režimu. Námět pro tuto knihu čerpal ze svých osobních zážitků a lze tedy 

konstatovat, že byl vnitřně fašismem silně ovlivně. V Maškarádě vytváří obraz 

diktátora, který je fyzicky podobný Mussolinimu, poukazuje na paradoxy režimu a celé 

dílo tak vyznívá jako výsměch režimu, v jehož čele stojí citově nevyrovnaný diktátor. 

V díle Římanka, vydaném roku 1947, nás Moravia seznamuje s poválečným 

životem v Itálii, kde byly sociální rozdíly mezi obyvately, hlavně zásluhou fašistického 

režimu, obrovské. Ve fašistickém Římě nechává prolnout osudy, jak fašisticky 

smýšlejících jedinců, tak lidí bojujících proti režimu. Celý příběh je okořeněn tím, že 

hlavní hrdinka vykonává profesi prostitutky v sídle papežské moci. 
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Konformista je psychologicky velmi propracovaný román, kde díky Moraviovu 

hlavnímu hrdinovi můžeme proniknout do mysli fašisty. Tento román vydává Moravia 

v roce 1951, tedy v době, kdy už se může s čistým svědomím ohlížet za fašistickým 

režimem, po kterém už v Itálii není ani památky. Ukazuje zde, jak člověka může 

determinovat na celý život událost, kterou ani nespáchal a svést ho tak na špatnou 

stranu.  

Moravia ve svých dílech nepřináší pouze obyčejné románové příběhy o lásce 

spojené s těžkým životním osudem. Propojením s tématem nelehkosti života ve 

fašistickém režimu dává svým dílům novou čtenářsky velmi zajímavou dimenzi. Čtenář 

jeho díla ocení ještě více o to, když zjistí, jaký nesnadný život právě kvůli fašismu 

Alberto Moravia prožil.  

Svoje zkušenosti z celoživotního souboje s fašistickým režimem využil Alberto 

Moravia později mimo jiné v mezinárodním PEN klubu, jehož byl v roce 1959 

prezidentem.  PEN klub je mezinárodní sdružení spisovatelů založené roku 1921 ve 

Velké Británii a které se zaměřovalo především na ochranu lidských práv a svobodu 

slova.  
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7. Resumé 

Cílem této bakalářské práce bylo představit italského spisovatele Alberta 

Moraviu a doložit jeho postoj k fašistickému režimu na základě analýzy vybraných 

třech literárních děl.  

V rámci teoretické části této práce byl shrnut autorův život, který byl velmi 

význačně ovlivněn fašistickým režimem, neboť Moravia byl častou obětí fašistické 

cenzury, byl na něj uvalen zatykač a musel vydávat díla pod svým pseudonymem. V 

další části teoretického charakteru byl rozebrán samotný fašistický režim, tedy jak režim 

vznikl, kdo byl jeho zakladatelem a jaké byly hlavní myšlenky. Byl také vykreslen 

hlavní představitel italského fašismu Duceneboli Benito Mussolini. Dále byly rozebrány 

spojitosti mezi životem Alberta Moravii a fašismem, neboť v jeho okolí se  objevovali 

jak lidé silně protifašisticky zaměřeni tak i naopak.  

V rámci praktické části byla vybrána tři díla Alberta Moravii, která mají 

spojitost s fašismem, a to díla Maškaráda, Římanka a Konformista. Každé z těchto děl 

bylo podrobně zanalyzováno, a to pomocí charakteristiky hlavních postav, představení 

děje a jednotlivých pasáží díla, ve kterých se objevuje skrytě či neskrytě téma fašismu. 

Analýza těchto děl je rovněž doplněna vybranými ukázkami v originálu i v českém 

překladu, pokud existuje. 

Lze konstatovat, že cíle této práce, které byly stanoveny v úvodu, byly splněny. 
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8. Riassunto 

La seguente trattazione ha ad oggetto la presentazione dello scrittore italiano 

Alberto Moravia, evidenziandone il suo rapporto col regime fascista mediante l’analisi 

delle tre opere scelte.  

La parte teorica della tesi contiene il riepilogo della vita dello scrittore, la quale 

fu influenzata dal fascismo al punto che Moravia fu vittima della censura di regime, 

venne arrestato e dovette usare uno pseudonimo. Successivamente è stato analizzato il 

regime fascista, la sua fondazione e i valori principali, nonchè il fondatore e 

personaggio principale del fascismo italiano: Benito Mussolini, detto il Duce. Di seguito 

sono state analizzate le connessioni tra la vita di Alberto Moravia e il fascismo perche` a 

lui furono vicine personalità sia appartenenti alla sfera fascista che a quella antifascista. 

Nella vita e nel pensiero del Moravia, ebbe notevole rilevanza il delitto Rosselli, dove 

persero la vita i suoi due cugini, Carlo e Nello. L’omicidio dei fratelli Rosselli avvenne 

in Francia ad opera e per conto del movimento fascista che li riconosceva tra i dissidenti 

più pericolosi. Da questa tragedia, Moravia trovò ispirazione per l´opera Il Conformista. 

Nella parte pratica sono state scelte tre opere del Moravia in cui si riconoscono 

connessioni col fascismo, La mascherata, La romana e Il conformista. Ognuna di 

queste opere è stata analizzata nel dettaglio delle caratteristiche dei personaggi 

principali, presentandone la trama e i singoli brani dell´opera in cui appare il tema del 

fascismo. L´analisi di queste opere è stata anche completata con illustrazioni scelte in 

lingua originale e con le relative traduzioni ceche laddove esistenti. 

Nel 1941 Moravia scrisse una violenta satira dal titolo La Mascherata, dalla cui 

seconda edizione in poi, dovette iniziare ad usare uno pseudonimo. Accusato di 

antifascismo e  sentendosi minacciato decise di trasferirsi con sua moglie tra le 

montagne di Fondi dove vissero in maniera molto semplice. Dopo questo avvenimento 

Moravia scrisse una tra le sue più famose opere: La Ciociara. 

Nel romanzo La Romana il personaggio principale è Adriana, desiderosa di una 

vita normale e semplice ma alla fine, per varie circostanze comincia a lavorare da 

prostituta. In più d’una occasione vorrebbe abbandonare questo lavoro disonesto, ma 

non ha altra scelta e deve per questo continuare per poter dare sostegno alla sua 

famiglia. 
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Nel romanzo Il Conformista, Moravia ci lascia penetrare dentro la mente del 

personaggio fascista. E` un uomo che scopre gia nella gioventù di non essere come tutti 

gli altri bambini per il piacere scoperto nel procurare del male tanto ai fiori quanto agli 

animali. Alla fine si realizzerà la previsione di una serva la quale aveva previsto che chi 

comincia con un gatto finisce con l‘ammazzare un uomo.  

Marcello, il personaggio principale, vive tutta la vita con il senso di colpa, ma 

anni dopo, rincontra l’uomo che pensava di aver ucciso e realizza come il trauma e le 

sofferenze dovute al senso di colpa erano insensate. Dovrebbe essere la svolta, e da 

questo avvenimento  inizierà a pianificare una vita come tutti gli altri, conforme. Per 

questo, conformista. Ma è troppo tardi: un aereo che prese a far fuoco, colpì la sua auto 

in corsa. Marcello, la moglie e la figlia muoiono. 

Si puo` riassumere dicendo che gli obiettivi di questa tesi, determinati all´inizio, 

sono stati compiuti. 
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