
Abstrakt 

Při zpracování této diplomové práce jsem volila téma z dějin moderní italské literatury, 

konkrétně období neorealismu. Literární tvorba tohoto období překračuje svůj rámec a přechází 

do jiného uměleckého druhu, do tvorby filmové. Tím práce nabývá interdisciplinárního 

charakteru. Toto období je pro mne významné pro svoji etickou a estetickou hodnotu. 

V první části práce shrnuji významné knihy o životě Pier Paola Pasoliniho. V centrální části 

vycházím ze vzájemného porovnávání děl, románů a filmů, názorů odborníků děl čerpaných ze 

sekundární literatury. To je současně těžištěm práce: analýza románových textů a filmových 

sekvencí, jejichž prostřednictvím k nám promlouvá. 

V poslední části práce přibližuji obsah autorské knihy Pasoliniho sbírky esejů nesoucí jeho 

poetický záměr zasáhnout do jazykové, literární a filmové vrstvy italské kultury.  

Pasolini svým záběrem přesahuje jednotlivé obory, vzájemně propojuje druhy umění a 

překračuje „pouhý” národní záběr. Otevírá nové problematiky dění ve společnosti, které se mu 

později stávají osudnými. 

V diplomové práci je věnována detailnější pozornost jen první polovině Pasoliniho života, jsou v 

ní reflektovány události, setkání a osoby, které ho ovlivnily při tvorbě níže analyzovaných děl: 

románů Darmošlapové a Zběsilý život a filmů Accattone a Mamma Roma. Pozdější biografii není 

věnována pozornost, neboť nezasahuje do předmětu tohoto zájmu a souvislostí, byť v poslední 

kapitole je čerpáno z knihy, která svým obsahem už částečně spadá do druhé fáze autorova života 

a tvorby. 

Diplomová práce se tedy věnuje Pasoliniho uměleckému zásahu do přeměny italské společnosti 

po druhé světové válce, a to zejména na konci 50. a na začátku 60. let 20. století. Jeho literární 

vyprávění postupně přechází do filmového zpracování. Zabývám se hlavně tématem rychlého 

nárůstu počtu městských obyvatel Říma, zejména v prostředí jeho periferie, tzv. borgáty, v 

důsledku přílivu lidí, kteří přicházejí z venkova, z chudých oblastí jižní Itálie. 



Taková společenská změna umožňuje setkání s analfabetismem lidí na evropském kontinentě ve 

20. století, s rostoucí sociální nerovností, přeměnou společenských hodnot a vztahů v tak tradiční 

křesťanské zemi, jakou Itálie bez pochyby je. Dosavadní známý obraz Itálie se zcela mění. 

Pasolini představuje římskou periférii jako prostředí takovýchto změn. Jejich skuteční obyvatelé 

se stávají postavami v románech a filmech, což je typické pro období neorealismu. Zachycuje 

společenskou a hospodářskou vrstvu a její všední situaci. Naznačuje společenské rozvrstvení: 

okrajové chudé vrstvy obyvatel - proletariát - a současně část populace stojící ještě na jejím 

větším okraji tzv. sottoproletariato. Vedle toho popisuje střední a vyšší třídu italské společnosti 

tzv. buržoazie, o které je důležité mít povědomí z hlediska jazykového. Jednotlivé jazykové 

varianty se totiž od sebe navzájem liší, jsou předpokladem k jiným životním stylům a 

myšlenkám. V nich se často nacházejí skryté narážky na dějiny lidstva a jeho tradičního 

křesťanského učení. Pasolini uchopuje dosavadní představu zla pro italskou společnost, definuje 

a současně ji z literárního vyprávění promítá do filmového vyprávění.


