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Abstrakt:  

 

Práce má komparativní charakter a zaměřuje se na srovnání postav chlapeckých 

hrdinů románu L'isola di Arturo Elsy Morantové a novely Agostino Alberta Moravii 

s důrazem na iniciační tematickou linii obou děl. V jednotlivých kapitolách jsou 

srovnávány podobnosti a odlišnosti děl a jejich protagonistů. Současně jsou porovnávány 

přístupy autorů k podobnému tématu i stylistická volba jejich zpracování. Po úvodním 

představení autorů, jejich děl a zasazení do dobového literárního kontextu se práce věnuje 

komparaci děl a následně komparaci jejich protagonistů Artura a Agostina. V první části 

jsou díla zkoumána z pohledu narativní struktury, prostředí, ve kterém se odehrávají, 

časového ukotvení a role, kterou v nich hraje vypravěč. Jednotlivé kapitoly druhé části se 

věnují rodinným vztahům protagonistů, jejich dospívání a uvědomování si vlastní sexuality 

a jejich vnitřnímu světu. Obě díla jsou napsána formou románu a popisují složitou cestu 

dospívajících chlapců směrem k dospělosti. Příběhy Artura i Agostina jsou odlišné, přesto 

lze najít řadu styčných bodů zejména v jejich psychickém prožívání dospívání. Další 

styčné body lze najít v uchopení tématu oběma autory. V obou dílech se prolínají různé 

linie a různé postupy, přičemž společný je jim sjednocující tematický prvek.  

 

 

Abstract: 

 

The Bachelor thesis has comparative character and focuses on the comparison 

drawn between the boy protagonists of the proses L'isola di Arturo by Elsa Morante and 

Agostino by Alberto Moravia with an emphasis on initiating storyline of both works. 

In each chapter this thesis compares similarities and differencies  between both works and 

their protagonists. At the same time  there are compared authors' approaches to the topic 

and their choices of style of writing. After the initial presentation of both authors, their 

proses and  their insertion into the literary context the thesis deals with the comparison of 

both proses and afterwards with the comparison of their protagonists Arturo and Agostino. 

In the first part of the proses, the perspective of their narrative structure, setting, time and 

the role of the narrator are studied. Each chapter of the second part of the thesis is focused 

on the family relationships of the protagonists, their adolescence and awareness of their 

own sexuality and of their inner world.  Both proses are written in the form of the novel 



and describe the difficult journey of teenagers towards adulthood.  Both stories of Arturo 

and Agostino are different from each other, however, it is possible to  find numerous 

interfaces, especially in their psychological experinence of adolescence. Other interfaces 

can be found in the topic conception of both authors. In both proses there are blended the 

different lines and procedures where as the unifying element for both authors is the theme.  
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1 Úvod 

 

Bakalářská práce má komparativní charakter a zaměřuje se na srovnání postav 

chlapeckých hrdinů románu L'isola di Arturo Elsy Morantové a novely Agostino Alberta 

Moravii s důrazem na iniciační tematickou linii obou děl. V jednotlivých kapitolách tak 

budou srovnávány podobnosti a odlišnosti děl a jejich protagonistů. Současně budou 

v práci porovnávány přístupy autorů k podobnému tématu i stylistická volba jeho 

zpracování.  

Cílem práce je srovnat, v čem se shoduje a v čem se naopak liší přístup obou autorů 

k podobnému tématu. Ráda bych zjistila, do jaké míry jsou si obě díla podobná a potažmo 

do jaké míry si jsou podobné přístupy obou autorů, u kterých není vyloučeno, že se mohli 

při práci navzájem ovlivňovat.  

Současníky Morantovou a Moraviu jsem pro analýzu zvolila vzhledem k tomu, že 

oba byli významnými osobnostmi italské literární scény 20. století, oba byli osobnostmi 

nesmírně zajímavými a rozporuplnými a oba také byli nějaký čas životními partnery. Jejich 

dílo tak vznikalo na pozadí stejných historických a sociálních událostí, a tak se dá 

předpokládat, že jejich tvorba ponese společné rysy. Uchopit tyto rysy bude předmětem 

zkoumání v této práci.  

Pro analýzu jsem zvolila díla L'isola di Arturo a Agostino, která – ač se jedná o díla 

spíše nadčasová – reflektují dobu jejich vzniku, tj. dobu, kdy evropské myšlení bylo 

ovlivněno freudovskou psychoanalýzou, která významně zasáhla i do literatury, do které se 

tak dostalo téma sexuality v období dospívání, jež oba autoři ve svých dílech zpracovávají.  

Po úvodním představení autorů, jejich děl a zasazení do dobového literárního 

kontextu se v práci zaměřím na zkoumání děl z pohledu jejich narativní struktury, 

prostředí, ve kterém se odehrávají, časového ukotvení a role, kterou v nich hraje vypravěč. 

Ve druhé části se budu zabývat komparací protagonistů Artura a Agostina, přičemž 

jednotlivé kapitoly se budou věnovat rodinným vztahům protagonistů, jejich dospívání 

a uvědomování si vlastní sexuality a jejich „vnitřnímu světu“. Jednotlivé kapitoly této 

druhé části jsou zvoleny na základě analýzy stěžejních momentů v životě protagonistů, 

o nichž Morantová a Moravia ve svých dílech píší.  
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Budu postupovat komparativně, a pokud to analyzované téma umožní, bude prostor 

střídavě věnován románu L'isola di Arturo a poté novele Agostino. Prvnímu uvedenému 

bude přitom věnováno více prostoru vzhledem k rozsahu tohoto díla. Primárně budu 

vycházet z analyzovaných děl, jako sekundární literaturu budu používat zejména studie 

zabývající se oběma romány a dále publikace prezentující myšlenky Morantové a Moravii 

a jejich případnou reflexi dle jejich současníků. Jsem si vědoma toho, že práce nebude 

zcela vyčerpávající, nicméně budu se snažit poukázat na všechna stěžejní témata objevující 

se v obou analyzovaných dílech tak, aby mohl být dodržen komparativní charakter práce.  

  



 

10 

 

2 Představení autorů a děl 

2.1 Elsa Morantová – život a dílo  

Elsa Morantová se narodila 18. srpna 1912 v Římě židovské učitelce Irmě 

Poggibonsi a Francescovi Lo Monaco, jejím registrovaným otcem se ovšem stal Augusto 

Morante, učitel v polepšovně pro mladistvé. Složitá rodinná situace se v jejím díle odráží 

ve výběru postav a jejich životních příběhů, stejně tak jako je v něm patrný fakt, že 

nechodila pravidelně do školy a část školního vzdělání absolvovala doma. Velmi brzy 

z domova odchází a ve třicátých letech žije v různých podnájmech a na živobytí si 

vydělává příležitostným redigováním studentských prací, dává lekce italštiny a latiny 

a později spolupracuje s různými periodiky, ve kterých publikuje texty různého typu. 

V roce 1936 potkává Alberta Moraviu, za kterého se vdá v roce 1941. V jejich 

komplikovaném vztahu se střídají období absolutní náklonnosti s obdobími absolutního 

odloučení, potřeba osobní autonomie s potřebou ochrany. Potřeba citové náklonnosti se 

u Morantové projevuje i v její lásce ke kočkám. Komplikovaný je i její vztah k mateřství, 

související s řadou obav z jejího dětství a poznamenaný jak touhou, tak popíráním 

a litováním ztracené příležitosti. Hodně cestuje, po definitivním oficiálním odloučení od 

Moravii prožívá těžké období, poznamenané několika složitými krátkými vztahy zejména 

s mladými intelektuály a pocitem životního odcizení, které se v jejím díle rovněž odráží. 

V závěru života je kvůli nemoci upoutána na lůžko, svou situaci velmi špatně snáší, 

rezignuje na život a pokouší se o sebevraždu. Umírá v Římě 25. listopadu 1985.  

Její literární tvorba je různorodá a stojí mimo soudobé literární směry a proudy. Od 

útlého dětství psala pohádky a povídky, na živobytí si v mládí vydělávala psaním textů 

různých žánrů pro různá periodika, publikovaných často pod pseudonymy a později z její 

strany zamítnutých. Autorčina narativní produkce sahá zejména do období následujícím po 

sňatku s Albertem Moraviou. V roce 1942 vychází její pohádkový příběh s vlastními 

ilustracemi Le bellissime avventure di Caterì dalla trecciolina (Překrásná dobrodružství 

copaté Káči), později přepracován a znovu vydán pod názvem Le straordinarie avventure 

di Caterina (1959, Neuvěřitelná Káčina dobrodružství).  Ve své tvorbě se inspiruje 

klasickým románem devatenáctého století a vypravování chápe jako představování 

dobrodružných příběhů plných psychologického náboje a silných vášní se zápletkou mezi 
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realitou a fantazií. Oceňuje půvab klasické narativní tvorby plné barvité představivosti, 

inspirované mj. italským melodramatem.
1
 

Prvním velkým románem Morantové je Menzogna e sortilegio (1948, Lež a kouzlo, 

ocenění Premio Viareggio), jehož význam byl ovšem doceněn až později. Tento román je 

zcela nedotčen aktuálními událostmi a přímo tak navazuje na klasickou románovou tvorbu 

předchozích období.  Většího ohlasu se dostalo jejímu druhému románu L’isola di Arturo 

(1957, Arturův ostrov, ocenění Premio Strega). Nadšený ohlas čtenářů, ale i ostré polemiky 

kritiků vyvolal její další román La Storia (1974, č. Příběh v historii Z. Frýbort, 1991), 

popisující tragický příběh učitelky Idy a jejího synka Useppa na pozadí událostí 2. světové 

války, ve kterém se Morantová poprvé pokusila otevřeně zaujmout stanovisko k aktuální 

politické a společenské situaci. Jejím posledním románem je Aracoeli (1982, č. Z. Frýbort 

1988), popisující cestu bezvýznamného redaktora a homosexuála Manuela, hledajícího 

kořeny své andaluské matky. Kromě románů vydává sbírky povídek Il gioco segreto 

(1941, Tajná hra), Lo scialle andaluso (1963, Andaluská šála) a sbírky básní Alibi (1958), 

Il mondo salvato dai ragazzini (1968, Svět zachráněný dětmi) a další.  Morantová patří 

k autorům, kteří se psaní svých děl věnují s maximálním úsilím.  

 

2.2 Alberto Moravia – život a dílo  

Alberto Moravia, vlastním jménem Alberto Pincherle (jméno Moravia převzal od 

matky z otcovy strany), se narodil 28. listopadu 1907 v Římě v dobře situované rodině 

benátského stavitele, přesto jeho dětství nebylo příliš šťastné. V devíti letech onemocněl 

kostní tuberkulózou, která ho na dlouhou dobu připoutala na lůžko. Toto násilné odloučení 

od světa v něm vyvolalo pocit osamělosti a vyřazenosti ze společnosti, který silně ovlivnil 

jeho budoucí tvorbu. Jeho školní studia byla díky nemoci nepravidelná, v duševním vývoji 

však nezaostal. Hodně se věnoval četbě a studiu literatury a brzy začal psát nejprve verše, 

později i prózu. Ve věku osmnácti let začíná psát svůj první román Gli indifferenti 

(č. Lhostejní, A. Felix 1933), publikovaný s úspěchem poprvé v roce 1929. Spolupracoval 

s mnohými periodiky, byl velmi aktivní v literárním i žurnalistickém prostředí a hodně 

cestoval, často ve funkci dopisovatele. Na některých místech přitom pobýval delší dobu, 

                                                 
1
 FERRONI, G. Storia della letteratura italiana. Il Novecento e il nuovo millennio. Milano: 

Mondadori, 2013, ss. 417 – 419.  
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než bylo nutné, aby tak unikl prostředí fašistické Itálie. Po válce se vrací na literární scénu 

a pracuje jako novinář, scénárista a filmový kritik. V roce 1953 založil spolu s Albertem 

Caroccim časopis Nuovi Argomenti, který po celou dobu jeho existence vedl. Literární 

tvorbě se systematicky věnoval po celý svůj život, v průběhu padesátých let začal psát 

i divadelní hry, v roce 1966 založil experimentální divadelní společnost „del Porcospino“. 

Stále přitom pokračoval s publikováním románů, povídek a esejů. Mnohá jeho díla byla 

zfilmována. Jeho životní osudy s ním od roku 1941 sdílela manželka Elsa Morantová, 

kterou v roce 1962 vystřídala spisovatelka Dacia Marainiová a v roce 1985 spisovatelka 

Carmen Llerová. Zemřel v Římě 26. září 1990.  

Do literatury vstoupil Moravia v roce 1929 románem Gli indifferenti, ve kterém 

vytyčil základní téma, které se pak prolíná celou jeho tvorbou: neschopnost člověka 

(nejčastěji dobře situovaného intelektuála) nalézt smysl existence, vést normální život 

a zažívat autentický milostný vztah. Vinu za toto odcizení připisuje Moravia společnosti, 

pro kterou člověk přestal být účelem a stal se pouhým prostředkem. Protipólem jeho 

nenávisti k přetvářce a maloměšťáctví vyšších vrstev je obdiv k vitalitě a spontánnosti 

postav z lidu. Tento román je považován za jeho nejzdařilejší a nikdy nepřekonané dílo. 

Moravia je znám jako dobrý psycholog a bystrý a kritický pozorovatel mravů soudobé 

společnosti, což jsou kvality, které se ve značné míře projevily mj. v krátkém románu 

Agostino, za který v roce 1944 získal ocenění Premio del Corriere Lombardo. Sám toto 

dílo považuje za zásadní ve své tvorbě
2
.  

Jeho tvorbu lze rozdělit do tří částí: první období spadá mezi období let 1929 –

 1945, ve kterém po své prvotině publikuje zejména různé povídky, dále román 

Le ambizioni sbagliate (1935, č. Marné ctižádosti, A. Hartmanová 1980) a krátký román 

La mascherata (1941, č. Maškaráda, J. Fučík 1947). Významný je pak krátký román 

Agostino, který napsal v roce 1942 a publikován byl dva roky poté. Následující období 

jeho tvorby lze označit jako období neorealistické. Od postav střední třídy, dominujících 

prvnímu období jeho tvorby, se přesouvá spíše k postavám z lidu a publikuje mj. romány 

La Romana (1947, č. Římanka, V. Čep 1966), Il conformista (1951, č. Konformista, 

A. Hartmanová 1984), Racconti romani (1954, č. Římské povídky, J. Pokorný 1958), 

La ciociara (1957, č. Horalka, J. pokorný a A. Wildová 1965) a Il disprezzo (1954, 

č. Pohrdání, E. Ruxová 1959). Za svou sbírku I racconti (1952, Povídky) získal ocenění 

Premio Strega. Od pozice moralisty se Moravia postupně přiklání k pozici 

                                                 
2
 ELKANN, A. Vita di Moravia. Milano: Bompiani, 1990, s. 137.  
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psychoanalytika, patrně pod vlivem Freuda. V souladu s ním považoval Moravia za jeden 

ze základních prvků lidského života sex a líčení milostných situací považoval za 

prostředek, kterým lze zachytit pravou tvář člověka. K postavám střední třídy se opět vrací 

ve svém třetím tvůrčím období, počínajícím rokem 1960 a trvajícím do konce jeho života.  

Stěžejním tématem jeho děl je v tomto období existencialismus, pojící se zejména 

s buržoazním stavem a tématem peněz, vlastnictví a odcizení člověka. Píše mj. romány 

La noia (1960, č. Nuda, E. Ruxová 1967, ocenění Premio Viareggio), Io e lui (1971, 

č. Já + On, A. Hartmanová 1992), La vita interiore (1978, Vnitřní život), a Il viaggio 

a Roma (1988, č. Cesta do Říma, E. Hepnerová 1993). Zejména v této poslední fázi tvorby 

je projevuje jeho neschopnost vymanit se z tvůrčích stereotypů. V celém Moraviově díle je 

patrná tendence kritického nahlížení na současný svět a autor je stále připravený podat 

vlastní názor na politickou a sociální situaci světa kolem sebe, tj. především podat 

výpověď o světě buržoazie dvacátého století, konzumním způsobu života, ztrátě autenticity 

jednání a prožívání atd. Tato tendence je patrná zejména v období po druhé světové válce, 

kdy je jeho tvorba úzce spjata s žurnalistickou tvorbou.  

 

2.3 Společná životní dráha autorů  

Životní dráhy Morantové a Moravii se protnuly v listopadu roku 1936, od roku 

1937 se pravidelně stýkali a od roku 1941 pak byli oba spisovatelé manželi. Oficiálně 

jejich manželství trvalo přes dvacet let, jejich vzájemné styky tuto dobu ovšem dalece 

překračují a jak již bylo uvedeno, jejich vztah byl komplikovaný a plný zvratů.  

Společně nesdíleli pouze životní osudy. V mnohém se shoduje jejich přístup 

k literatuře a životním postojům obecně. Společný oběma je i vypravěčský talent, stejně 

tak jako volba některých témat jejich děl. Témata jsou někdy přímo totožná, pouze jinak 

uchopená. Tak je tomu i v případě děl L’isola di Arturo a Agostino, kde oba autoři 

vyprávějí příběh dospívajícího chlapce, který je postaven před krutou realitu světa 

dospělých.
3
 O dalších společných rysech obou děl je pojednáno v jednotlivých částech této 

práce.  

                                                 
3
 Giulio Ferroni zastává spíše opačný názor a tvrdí, že ačkoliv se mnohé rysy zdají být oběma autorům 

společné, z některých úhlů pohledu se postoj Morantové ukazuje být spíše opačným postoji Moraviovu. 
Tento názor podkládá zejména pojetím vypravování obou autorů. Morantová podle něj, na rozdíl od 
Moravii, odmítá jakoukoli rozumovou metodičnost, suchou racionalitu a odstup od vypravovaného 
a intelektuální otázky nikdy nepovyšuje nad příběh, ačkoliv od jisté chvíle se její tvorba může jevit jako 
motivovaná ideologickými podněty. (FERRONI, G., 2013, Cit. d. 535)  
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Psaní románu L’isola di Arturo se Morantová věnovala od roku 1952 po dobu pěti 

let, poprvé vyšel v nakladatelství Einaudi v roce 1957. Moravia svého Agostina napsal 

v srpnu roku 1942, zpracované téma ovšem bylo fašistickou literární kritikou považováno 

za příliš choulostivé
4
, a tak byl román poprvé vydán až v roce 1944, a to ve vydání 

pouhých 500 výtisků u Moraviova přítele Federica Valliho v nakladatelství Documento.
5
 

Díla s podobnou tematikou tedy autoři nepsali současně, vzájemné ovlivňování ovšem 

tímto nelze vyloučit. Navíc je pravděpodobné, že se Morantová tématem svého nového 

románu zabývala již v době, kdy spolu s Moraviou pobývali na ostrově Capri, kde Moravia 

Agostina napsal, neboť toto prostředí se v románu L’isola di Arturo jasně odráží. 

Jakoukoliv formu spolupráce přitom oba autoři popírají. Moravia v jednom z poskytnutých 

rozhovorů uvádí, že spolu o psaní vlastních románů ani nemluvili.
6
  

 

2.4 Dobový literární kontext  

Literární kultura 20. století je silně poznamenána hlubokými změnami v životě 

politickém, sociálním i ekonomickém, které se v Evropě odehrávají od konce 19. století. 

Počátek 20. století je poznamenán dekadencí a s ní spojenou avantgardou. Objevují se 

hlasy volající po svobodě uměleckého výrazu, souvisejících s triumfujícím 

individualismem. 20. století je rovněž stoletím, ve kterém vycházela řada literárních 

časopisů, vyjadřujících svůj postoj k aktuálnímu dění i ke směřování literatury. 

V meziválečném období se ozývá volání po starém pořádku a tradicích, mj. po tradiční 

formě románu, což je patrné v tvorbě Morantové i Moravii.  

Politická a společenská situace, ve které se Itálie kolem poloviny 20. století 

nachází, se projeví krizí buržoazie. Zdá se, že současné hodnoty neposkytují žádné jistoty 

a dochází k zásadnímu oddělení světa individuálního od světa kolektivního. Jakási vzpoura 

proti světu buržoazie se jasně zračí především v díle Moravii, v menší míře se dotýká 

i tvorby Morantové. Ta se přitom ve svém díle konstantně drží vzoru klasického románu 

a její tvorba se vymyká všem hlavním soudobým literárním proudům – vystupovala proti 

tzv. umělecké próze (prosa d’arte) i magickému realismu, neorealismu i neoavantgardám 

                                                 
4
 Moravia v rozhovoru pro knihu Vita di Moravia uvádí, že fašistická cenzura nic antifašistického v románu 

neshledala, ovšem musela si tzv. něco najít, a proto Moraviovi bylo sděleno, že jeho román se nesmí vydat 
z důvodu autorovy špatné pověsti v zahraničí. Za touto fámou patrně stála informace, která se k cenzuře 
donesla, a sice že v nejmenovaném brazilském deníku vyšla zpráva, že Moravia je nepřátelský fašistickému 
režimu. (ELKANN, A., Cit. d.) 
5
 V českém překladu vyšel Agostino poprvé v roce 1964. 

6
 ELKANN, A., Cit. d. 133-174.  
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a její dílo jako by vznikalo mimo prostor i čas. Moraviovo dílo je naopak současnými 

směry, zejména pak neorealismem, více ovlivněno a vzhledem k tomu, že se Moravia ve 

svých dílech vyjadřuje k současnému dění v Itálii, stává se nepohodlnou osobou pro 

fašistický režim. Přestože se ve své, zejména žurnalistické, tvorbě přizpůsobuje kulturní 

orientaci fašistického režimu a udržuje dobré vztahy s vlivnými osobami, vyslouží si od 

fašistické kritiky nařčení, že podává příliš pesimistický obraz současného světa a po 

zákazu druhého vydání díla La mascherata je mu zakázána i spolupráce s filmem. Situace 

se vyostřuje po pádu fašistické vlády v roce 1943 a po rozdělení Itálie na jih, kontrolovaný 

spojeneckými vojsky, a středosever, obsazený nacisty, kdy se Moravia dozvídá o hrozbě 

zatčení a doprovázen Morantovou se snaží uprchnout z Říma na spojenecký jih.  

Po válce se opět vrací na literární scénu a navazuje na svoji předchozí kariéru. 

Nevyhne se ovšem skandální pověsti, která se kolem něho točí a která mu připisuje pověst 

až přehnaného pozorovatele sexuálního života a pejorativní nálepku levicově 

orientovaného intelektuála. Rovněž Morantová v období od 60. let prožívá osobní 

a intelektuální krizi, související s projevy nových charakteristik masové společnosti, 

s úspěchem neoavantgardy a se zpochybňováním nové levice. V její tvorbě daného období 

se toto rozpoložení zřetelně odráží.  

Volba chlapeckých hrdinů jakožto protagonistů obou analyzovaných děl není 

náhodná. Podle Francesca M. Cataluccia
7
 je 20. století dobou, ve které triumfuje nezralost 

a kdy se dítě stává paradigmatem ideálního bytí. Je tomu tak mimo jiné proto, že být 

dítětem již podle nového chápání neznamená pouze mít určitý věk, ale znamená to zejména 

chovat se, oblékat se a mluvit určitým nedospělým způsobem. A zatímco dospělí se 

v souvislosti s proměnou kultury ve 20. století stávají stále více dětmi, děti naopak stále 

rychleji přeskakují období dospívání a stávají se dříve dospělými. Celé století pak 

Cataluccia nazývá „stoletím Petra Pana“ a na modelu tohoto literárního hrdiny ukazuje 

stále silnější touhu zůstat navždy dětmi a zároveň i ztrátu rodičů jakožto dětských vzorů. 

Za zmínku stojí fakt, že i Petr Pan zakoušel jistou nenávist vůči své matce, což je téma, 

kterého se dotýkají i obě analyzovaná díla Morantové a Moravii.  

Tématem dětské psychiky se ve 20. století zabývali Sigmund Freud, Carl Gustav 

Jung a řada dalších. O tom, že se o jejich studiích v Itálii mluvilo a že téma nedospělosti 

a potažmo lidského podvědomí viselo ve vzduchu a dotklo se jak díla Morantové, tak 

Moravii, není pochyb. Podle Cataluccia rovněž všechny tehdejší avantgardy, jako 

                                                 
7
 CATALUCCIO, F. M. Immaturità. La malattia del nostro tempo. Torino: Einaudi, 2014. 
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dadaismus, surrealismus a později samotný futurismus, z této teorie vycházejí. 20. století 

tak lze označit jako století dětí, které se staly ideou, mýtem. Zároveň lze mluvit o době 

ztráty otců, a to zejména z důvodu probíhajících válek. Ty násilím zpřetrhaly silný vztah, 

který si po celá staletí zejména synové udržovali se svými otci. Jednalo se přitom zejména 

o vztah ideový, neboť vztah tělesný a citový byl vždy zastoupen postavou matky, jak tvrdí 

současná psychoanalýza. Otcové jsou ovšem nyní od rodin násilně odlučováni, aby 

bojovali ve válce, a veškerá přirozená pouta jsou tak zásadním způsobem narušována. 

Další z faktorů významně se podílejících na změně společnosti a na jejím následném 

„zdětinštění“ byl podle Cataluccia i fašismus, který, stejně tak jako všechny ostatní 

moderní diktatury, opěvoval kult mládí.  Giuseppe Scaraffia
8
 ve svém díle Infanzia 

poznamenává, že triumf dětství v literatuře přichází paradoxně v době stále rostoucí moci 

exaktních věd, přestože mýtus dětství v literatuře je spojován spíše s nejistotou a jistým 

druhem mytična a je to zároveň mýtus sladkého nevědomí.  

 

2.5 Shrnutí děje - L'isola di Arturo  

Dospívající Arturo žije téměř sám na ostrově Procida. Jeho matka zemřela při 

porodu, otec Wilhelm Gerace podniká dlouhé cesty mimo Procidu a na ostrově se tak 

zdržuje pouze sporadicky. Přesto je pro Artura velkým vzorem a chlapec touží po tom, že 

se po dovršení šestnácti let bude moci s otcem na jednu z dalekých cest vydat. Na ostrově 

uprostřed přírody zatím prožívá šťastné dětství ve společnosti své feny Immacolaty.  

Tento poklid posléze naruší příchod Nunziaty, otcovy nové manželky, jen o několik 

let starší, než je Arturo. Ten tak začne pociťovat silnou žárlivost vůči ženě, která přichází 

do jejich domu, dosud obývaného téměř výhradně muži, neboť přestává být tím jediným, 

za kým se otec na ostrov vrací. Žárlivost později vystřídá láska, ačkoliv dosud Arturo vůči 

ženám pociťoval spíše silné pohrdání. Po narození nevlastního bratra Carmina se láska 

k Nunziatě mísí s žárlivostí vůči malému bratrovi. Zoufalá citová situace Artura přiměje 

k prvnímu sexuálnímu zážitku s ovdovělou ostrovankou Assuntou. Středem jeho 

pozornosti přitom stále zůstává otec, ovšem Arturo si začíná připouštět zvláštnost jeho cest 

mimo ostrov a nově i cest k místní pevnosti, sloužící jako vězení.  

                                                 

8 SCARAFFIA, G. Infanzia. Palermo: Sellerio, 2013.  
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V mezičase se pokusí o předstíranou sebevraždu, aby k sobě přilákal pozornost 

Nunziaty, která je velmi starostlivá, ovšem jakýkoliv milostný vztah přirozeně odmítá. Po 

požití prášků na spaní se Arturo skutečně ocitne na hranici života. Tato událost Artura 

paradoxně posílí a chlapec se zotavuje jako člověk o něco dospělejší, než byl dříve. Jeho 

láska k Nunziatě již není tak silná, zcela ovšem nepomine nikdy. Toto období je zároveň 

posledním, kdy Arturo na svého otce pohlíží jako na hrdinu. Začíná ho sledovat a zjistí, že 

cesty, o kterých si myslel, že jsou dalekými dobrodružnými cestami, jsou ve skutečnosti 

cesty směřující pouze do nejbližšího okolí, zapříčiněné otcovou homosexuální láskou 

k jinému muži. Po tomto zjištění Arturo zakouší pocit obrovské nenávisti vůči svému otci 

a rozhodne se pro totální odloučení jak od otce, tak od rodného ostrova a tudíž i od 

Nunziaty. Román se uzavírá na lodi, opouštějící spolu s Arturem ostrov Procida.   

 

2.6 Shrnutí děje – Agostino  

Námětem krátkého románu Agostino je bolestné dospívání třináctiletého Agostina, 

chlapce z bohaté měšťanské rodiny, který spolu se svojí ovdovělou matkou tráví prázdniny 

u moře. Jeho důvěrný vztah s matkou je narušen příchodem nového matčina nápadníka 

a následným milostným románkem, kterému je Agostino nucen přihlížet. Jeho vlastní 

dospívání je pak urychleno ve společnosti výrostků z místní chudiny. Drsné poučení 

a lekce, které se Agostinovi dostane od těchto chlapců, přetrhají jeho pouta 

s bezstarostným dětstvím.  

Agostinova matka je krásná žena a Agostino je pyšný, když ji může doprovázet při 

společných vyjížďkách na loďce. Z tohoto počátečního uspokojivého pocitu hrdosti na její 

krásu se ovšem vyvine pocit studu za její přitažlivost a vyzývavost. Příčinou je sblížení 

s oním cizím mladíkem, na něhož se Agostino dívá jako na konkurenta a považuje ho za 

narušitele jejich důvěrného vztahu s matkou. Útočiště před nepříjemnou nutností účastnit 

se společných vyjížděk na loďce spolu s matkou i s jejím novým nápadníkem hledá u party 

místních chlapců z chudých rodin, k nimž ho poprvé zavede pouhá náhoda. Přes všechny 

nepříjemnosti, které v partě zažívá, je mu setkávání s těmito výrostky milejší, než hodiny 

trávené s matkou a jejím nápadníkem. V chlapecké společnosti je navíc nucen 

konfrontovat svůj život chlapce z dobře situované rodiny s životem lidí na okraji 

společnosti, ke kterému stále více tíhne, neboť mu otevírá oči a pomáhá mu ve složitém 

procesu jeho dospívání v muže.  
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Noví kamarádi mu poměrně drsně a nečekaně vysvětlí, co je náplní schůzek jeho 

matky s milencem. Zároveň Agostino na vlastní kůži zažije sexuální nabídky od 

homosexuála Sara a sklízí neoprávněný posměch ze strany chlapců. Uvědomí si, v jaké 

situaci se nachází, a jako jediné východisko z tohoto neutěšeného stavu vidí návštěvu 

nevěstince, která se ovšem mine účinkem, protože Agostinovi je vstup dovnitř vzhledem 

k jeho věku odepřen. Musí se spokojit s letmým pohledem na polonahou prostitutku, jejíž 

tělo konfrontuje s tělem své matky, na které začal nově nahlížet jako na tělo ženy. 

Zarmoucen neúspěchem žádá matku, aby se vrátili domů a je si přitom vědom toho, že 

bude muset ujít ještě dlouhou cestu, než se skutečně stane dospělým mužem.  
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3 L'isola di Arturo versus Agostino  

3.1 Narativní struktura děl  

Klíčem ke čtení analyzovaných děl jsou v obou případech již jejich názvy. Z obou 

se dozvídáme jméno hlavního hrdiny a ještě před samotnou četbou románů lze odhadnout 

to, co skutečně platí, a sice že obě díla se silně soustřeďují na osobu protagonisty
9
. K jeho 

identifikaci přitom takřka stačí jen jeho jméno, další identifikační údaje o eponymním 

protagonistovi, jako je například jeho přesný věk či příjmení (které navíc známe pouze 

u Artura) nehrají zásadní roli. U Artura toto platí stoprocentně, u Agostina navíc hraje 

důležitou roli i jeho příslušnost k sociální třídě, přičemž tu autor explicitně neuvádí. 

V obou případech je to vnitřní svět protagonistů, který autory zajímá na prvním místě.  

Název Agostino nám nic jiného kromě jména protagonisty, na něhož se soustřeďuje 

celý děj románu, nesděluje. Toto jméno přitom Moravia zvolil takřka bezpříznakově, podle 

měsíce srpna – agosto, během kterého román v roce 1942 napsal
10

. Přestože příběh je 

vyprávěn nezúčastněným vypravěčem, jsou to stále Agostinovy oči, jimiž veškeré dění 

a realitu okolního světa jakožto čtenáři sledujeme. Z názvu L'isola di Arturo navíc čteme, 

že velkou roli hraje prostředí románu – ostrov, který jako by Arturovi doslova patřil 

(o čemž v jistém smyslu, jak se ukáže, není pochyb
11

). Velmi výrazný je v románu dále 

vývoj Arturova vztahu k nevlastní matce Nunziatě, což se odrazilo i v původním 

zamýšleném názvu díla - La matrigna (Macecha), který nakonec nebyl použit.  

Román L'isola di Arturo nese podtitul  Memorie di un fanciullo (Vzpomínky 

jednoho chlapce), což je podtitul velmi výstižný a poukazuje jednak na to, že příběh je 

vyprávěn formou vzpomínek (či dokonce jakési kroniky, ovšem ne deníku), a dále na 

období chlapcova života, ke kterému se vzpomínky vztahují. Věk Artura – vypravěče se 

přitom zdá být velmi blízký věku Artura – protagonisty, přesto je patrný jistý odstup, 

spojený s rozumovým uvědoměním příčin tehdejšího chování. Krátký román Agostino 

žádný podtitul nenese.  

Oba autoři zvolili pro svá díla formu románu. Morantová, která je v současné době 

považována za jednu z nejvýraznějších italských romanopisců dvacátého století, tento 

                                                 
9
 ROSA, G. Tre adolescenti nell'Italia del dopoguerra: Agostino Arturo Ernesto. In Papini, C., Fioretti, D., 

Spignoli, T. Il romanzo di formazione nell'Ottocento e nel Novecento. Pisa : EdizioniETS, 2007, s. 106.  
10

 ELKANN, A. Cit. d., s. 135.  
11

 Viz kapitola Popis prostředí  



 

20 

 

literární žánr důkladně zkoumala
12

. Formální volba je pro ni důležitá, její tvorba je 

ztělesněním tradiční románové struktury devatenáctého století
13

. Pomáhá jí přitom fakt, že 

v době její tvorby, jak uvádí Pedullà
14

, se do italského prostředí vrátila láska 

k melodramatu, jehož snahou je mj. působit na čtenářovy city a vtáhnout ho tak do děje.   

Ve druhé polovině dvacátého století je Morantová dokonce jednou z mála, kdo 

navíc udržují tento žánr na velmi vysoké úrovni
15

. Raffaele La Capria dokonce hovoří 

o velké autorčině odvaze, pustit se v dané době do psaní díla s tak širokou a komplexní 

románovou architekturou
16

. Stejný názor zastává i Moravia, který si je vědom obtížností, 

provázejících psaní románu, a tvrdí, že v současné Itálii je více spisovatelů než 

romanopisců. Jako romanopisce přitom označuje ty autory, kteří ke čtenářům promlouvají 

prostřednictvím postav a jejich činů, zatímco spisovatelé jsou ti, kteří vyhledávají 

především osobitý jazyk, formu a styl. Dle tohoto rozdělení lze konstatovat, že v Itálii bylo 

mnoho romanopisců přibližně do 50. let 20. století, zatímco s příchodem avantgard 

a s rozmachem strukturalismu začali převažovat spíše spisovatelé.
17

 Jak Morantová, tak 

Moravia (v díle Agostino) jsou v tomto smyslu ještě dědicové staré románové kultury 

a jsou jimi rovněž i podle definice, kterou předkládá La Capria: ovládat románovou tradici 

totiž podle něj znamená být schopen pronikat do světa imaginárních individuálních postav 

a jejich dobrodružství, do jejich počtů, ctností i neřestí a prostřednictvím těchto postav 

nechat čtenáře získávat povědomí o vlastním bytí. Imaginární románové postavy jsou tak 

ve skutečnosti mnohem reálnější než postavy skutečné, protože i přes jejich přesně 

definované konotace jsou postavami univerzálními v tom smyslu, že jsou nositeli osudů, ve 

kterých každý z nás může najít část sebe.
18

 

Ve všech svých zásadních dílech se Morantová vrací k tradičnímu románu a jeho 

struktuře. Své texty detailně zkoumá a upravuje je do takové podoby, aby dosáhla 

dokonalosti odpovídající přesné románové předloze
19

. Přesto je její „tradiční“ román něčím 

nový – Morantová píše tzv. bildungstoman, žánr mezi italskými spisovateli dosud málo 

používaný.   

                                                 
12

 FOFI, G., SOFRI, A. Festa per Elsa. Palermo: Sellerio, s. 14.  
13

 ANDREINI, A. L'isola di Arturo di Elsa Morante. In ROSA, A. A. Letteratura italiana. Le opere: IV. 
Il Novecento: 2. La ricerca letteraria. Torino: Einaudi, 1996, s. 699.  
14

 PEDULLÀ, W. Racconta il Novecento. Modelli e storie della narrativa italiana del XX secolo. Milano: BUR, 
2013, s. 526.  
15

 FORTI, M. Prosatori e narratori nel novecento italiano. Milano: Mursia, 1984, s. 503. 
16
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Německý termín bildungsroman, tj. vývojový román, se vztahuje k románům, které 

popisují vývojovou cestu charakteru a identity nejčastěji mladého hrdiny, který poznává 

sám sebe prostřednictvím vztahu s okolním světem a který si na základě vlastní zkušenosti 

vytváří kritický pohled na sociální a kulturní realitu a na své vlastní postavení ve světě. 

V širším slova smyslu lze jako bildungsroman označit dokonce i Dantovo dílo Nový život 

(Vita Nova). Moderní bildungsroman, jakým jsou mnohé velké romány 18. a 19. století
20

, 

je ovšem charakterizován perspektivou zcela pozemskou. K tomuto typu moderního 

bildungsromanu lze z italských autorů zařadit Uga Foscola (Poslední dopisy Jacopa Ortise, 

Ultime lettere di Jacopo Ortis, 1802), třebaže jeho hrdinu nesledujeme v celém vývojovém 

oblouku. Jako první velký vývojový román italské kultury lze přitom zcela jasně označit 

dílo Ippolita Nieva Zpověď Italova (Confessioni di un italiano, 1867), kde je poprvé 

věnován velký prostor době dětství a mládí protagonisty
21

.   

Rovněž pro Moraviu, který pro Agostina zvolil formu románu, tentokrát krátkého 

románu, není tento žánr novinkou. Své referenční dílo Lhostejní
22

 napsal ve formě románu 

a použil přitom některá schémata tradičního románu. Drží se chronologického výkladu 

děje, text je soudržný, události realisticky pojaté a pracuje s psychologickou analýzou 

postav
23

.  

Obě díla obsahují charakteristiky typické pro takzvaný vývojový román, 

označovaný rovněž německým názvem bildungsroman. Popisují cestu utváření charakteru 

a identity mladého hrdiny, který poznává sám sebe prostřednictvím vztahu se světem, 

a který na základě vlastní zkušenosti získává kritickou znalost sociální a kulturní reality 

a uvědomuje si svou roli v reálném světě. Rovněž u něj dochází k až dramatickému střetu 

s milostným citem
24

. Jak již bylo uvedeno, tzv. bildungsroman rozhodně není v italském 

prostředí novým žánrem, přesto nebyl italskými autory dosud ve větší míře používán. 

V pojetí Morantové bildungsroman nabývá nové perspektivy, když do individuálního 

střetu hlavního hrdiny s realitou autorka vtahuje i čtenáře, aby tak asistoval při hledání 

hranic vlastního já, při hledání, které vede k nepředvídatelnému závěru. Jak Arturo, tak 

Agostino se přitom v žádném případě nepovažují za držitele objektivních hodnot, jako se 

dělo v případě klasického bildungsromanu 18. a 19. století. Na rozdíl od hrdinů těchto 

                                                 
20

 Voltaire – Candide, některé romány Goetha, Balzaca, Stendhala či Austenové, Dickense, Flauberta 
21

 FERRONI, G. Storia della letteratura italiana. Dall'Ottocento al Novecento. Milano: Einaudi, 1991, s. 298.  
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24
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tradičních vývojových románů si navíc ani Arturo, ani Agostino, ten především, v závěru 

svého putování plně neuvědomují svou vlastní mužnost, ačkoliv za sebou mají již dlouhou 

vývojovou cestu a k prahu dospělosti již nemají daleko. Oba příběhy se ovšem spíše než na 

tento závěr soustřeďují na obtížné hledání identity protagonistů v souvislosti s jejich 

komplikovaným vztahem s rodinnými příslušníky.
25

 

Morantová se ve svém díle drží poměrně striktní románové architektury. Její text je 

rozdělen do osmi kapitol, různě obsáhlých jak pokud jde o jejich délku, tak o počet 

podkapitol
26

. Rozsahově nejdelší jsou přitom první a poslední, přičemž první kapitola je 

zároveň rozdělena na nejvíce podkapitol. Řeč je o kapitole Re e stella del cielo (Král 

a nebeská hvězda), ve které Arturo seznamuje čtenáře s prostředím, postavami, rodinnými 

vztahy a tzv. absolutními jistotami - pravidly, kterými se řídí jeho život. Následující 

kapitoly (II. – VIII.)
27

 pak popisují jednotlivé, navzájem se prolínající epizody. Jejich 

rozdělení do kapitol se řídí jejich tematikou. Každá kapitola i podkapitola nese název, 

jehož účelem je nastínit hlavní téma příslušné kapitoly (např. kapitola Vita in famiglia 

(Rodinný život), podkapitoly In camera mia (V mém pokoji), La pasta (Jídlo), Canzone 

solitaria (Obvyklá písnička) a další; kapitola Tragedie (Tragédie), podkapitoly La grande 

gelosia (Velká závist), Suicidio (Sebevražda) apod.). V názvu některých kapitol se naopak 

zračí pohádková stránka díla a tajemno (např. kapitola Regina delle donne (Královna mezi 

ženami), podkapitoly Sere stelate (Hvězdné noci), Una sorpresa (Překvapení) apod.). 

Názvy některých kapitol odkazují na stěžejní události, jiné na osoby a další skutečnosti, 

o kterých Arturo mluví. Přechod mezi jednotlivými kapitolami se řídí tematickou logikou, 

skladba jednotlivých témat je ovšem spíše náhodná a dílo si tak uchovává svou dynamiku.  

Krátký román Agostino
28

 je rozdělen do čtyř částí, které nejsou nijak pojmenované 

ani očíslované
29

. Již samotná forma krátkého románu podmiňuje sledování jediné dějové 

linie. První, druhá a čtvrtá část jsou přibližně stejně obsáhlé, třetí část je výrazně kratší 

a dochází v ní k zásadnímu zlomu v Agostinově vnímání světa. V první části nás autor 

stručně seznamuje s prostředím a postavami románu, chlapec se setkává s partou chlapců, 

kteří mu poprvé začnou otevírat oči, a již v této části si tak uvědomuje první nejistoty. 

                                                 
25

 ROSA, G., 2007, Cit. d., s. 107-119.   
26

 Zprvu Morantová údajně trvala na tom, aby každá kapitola obsahovala i patitul (Guido Davico Bonino. 
In: Youtube [online]. 24.03.2014 [Cit. 2014-05-04]. Dostupné z: http://youtube.com/watch?v=J8V_Oxpz9hg. 
Kanál uživatele enrico_daven).   
27

 MORANTE, E. L'isola di Arturo. Torino: Einaudi, 1995. Všechny následující citáty jsou z tohoto vydání.   
28

 MORAVIA, A. Agostino. Milano: Bompiani, 1988. Všechny následující citáty jsou z tohoto vydání.  
29

 V českém překladu (Překl. Eva Ruxová, Praha: Československý spisovatel, 1964) jsou tyto kapitoly 
očíslované. 
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V další části se vrací k matce, kterou poprvé vidí spíše jako ženu, než jako matku. Opět se 

vrací k partě a tentokrát si začíná uvědomovat špatnosti druhého světa. Třetí část je, jak již 

bylo zmíněno, zlomová. Vypravěč jasně uvádí to, co čtenář možná již dříve tušil. Agostino 

se ocitá v novém světě. Hned úvodní věty této části znějí: „Dopo quel giorno incominciò 

per Agostino un tempo oscuro e pieno di tormenti. In quel giorno gli erano stati aperti per 

forza gli occhi.“
30

 (s. 52) Zde si také uvědomí třídní společenské odlišnosti: „e comprese 

oscuramente che pagava in tal modo la sua diversità e la sua superiorità.“
31

 (s. 56) Arturo si 

vydělá své první peníze, což je událost, která ho podle vypravěče nadobro změnila, jak 

uvádí v závěru kapitoly, kde dále konstatuje: „Tuttavia sentiva con dolore che non era 

neppure simile ai ragazzi della banda. (...) Così si trovava ad avere perduto la primitiva 

condizione senza per questo essere riuscito ad aquistarne un'altra.“
32

 (s. 59) 

Dvě roviny, vzájemně se prolínající v obou dílech, jsou roviny snů a reality. Jak 

Morantová, tak Moravia s nimi pracují a zdá se, že přecházení mezi těmito rovinami 

podporuje jejich koncept vývojového románu, kdy se dospívající chlapci, žijící víceméně 

ve svých snech, střetávají s realitou.  

Text Morantové je plný snových až pohádkových prvků – autorka pracuje s mýty, 

metaforami, melodičností. Ani témata, jako je láska (vzešlá z nenávisti), sny, mýty atd. 

nejsou pohádkovému příběhu nevlastní. Arturův svět je plný fantazie a představivosti 

a jako čtenáři se tak dostáváme do světa pirátů a tajemných map, podle nichž je v očích 

Artura stvořen svět. Toto pohádkové vnímání světa je přitom známkou jeho dětství a je tak 

něčím zcela přirozeným. Pohádkovost se dále pojí i s jistou volností dospívání, 

nespoutaného žádnými limity.
33

 Pod vší touto pohádkovostí, mytičností až nadpřirozeností 

se však skrývají reálné rysy a pohádkou příběh rozhodně není. Přes mytickou stránku 

příběhu se dostáváme k základním absolutním a věčným tématům lidského života, jako je 

právě láska, nuda, zoufalství, žárlivost, přehánění a bolest. V příběhu jsou obsaženy jak 

aspekt pohádkový, tak i ten reálný. Román je inspirován realismem devatenáctého století, 

jeho části autorka pečlivě konstruuje a pracuje jak s objektivním, tak subjektivním, 

a zároveň jak s reálným, tak s věrohodným a dále pohádkovým pohledem na svět.   

                                                 
30

 Od toho dne nastal Agostinovi smutný čas plný útrap. Toho dne mu byly násilím otevřeny oči. (MORAVIA, 
A. Agostino. Překl. Eva Ruxová, Praha: Československý spisovatel, 1964, s. 57.) Všechny následující citáty 
jsou z tohoto vydání. 
31

 A nejasně pochopil, že tím platí za svou rozdílnost a nadřazenost. (s. 60) 
32

 Přece však s bolestí cítil, že se nepodobá ani chlapcům z party. (...) (s. 66) 
33

 FORTI, M. Cit. d., s. 493.  
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Moraviův text je rovněž protkán snovými pasážemi (ačkoliv nezacházejí do tak 

„pohádkové“ míry, jako je tomu v případě Morantové). Agostino žije až do určitého 

okamžiku procitnutí ve svém uzavřeném, snovém světě mimo realitu. Tu si pak trpce 

uvědomí a stejně tak, jako se v díle prolínají pasáže před a po tomto procitnutí 

a uvědomění si reality, tak se v textu prolínají části snové a reálné. Jako čtenáři jsme tak 

svědky kontrastu mezi rájem a realitou, tj. mezi snem a zkušeností
34

. Agostinův snový svět 

je vytvářen Moraviovou schopností vžít se do role svého hrdiny, což je fakt, který vychází 

z reality. Stejně tak jeho schopnost morálního soudu o realitě z realismu rovněž vychází. 

Realismus, se kterým Moravia pracuje, aby tak mohl proniknout do Agostinova příběhu, je 

více než patrný a projevuje se dále i v jeho vnímavosti vůči sociálním třídám. Vlastní 

snový svět, ve kterém Agostino žije, se přitom se světem reálným spíše doplňuje, než že by 

se oba tyto světy vylučovaly, neboť jak uvádí Edoardo Sanguineti
35

 – sen je jemným 

nástrojem pronikavého realismu.  

Realismus, se kterým oba autoři pracují, patrně souvisí i s autobiografickým 

aspektem, projevujícím se v obou dílech. Ani v jednom případě není explicitní, přesto není 

pochyb o tom, že život a životní postoje jak Morantové, tak Moravii se do jejich děl 

promítají. Morantová např. prohlašovala, že si přála být chlapcem, navíc sama neměla děti, 

což jsou fakta, která se objevují již ve volbě hlavního protagonisty, ne-li přímo v námětu 

celého díla. Ve svém životě se často stěhovala, což je okolnost, která mohla ovlivnit její 

vnímání vůči okolnímu světu, a která se přenáší do jejího pera při popisu románového 

prostředí. I skutečnost, že nechodila pravidelně do školy a učila se doma s matkou, 

povoláním učitelkou, se v díle odráží, stejně tak jako se v něm odrážejí komplikované 

vztahy v její rodině, skutečnost, že nežila s vlastním otcem apod. Arturův otec je, nejen 

pokud jde o vnější vzhled, podobný nevlastnímu otci Morantové. Její vztah ke zvířatům, 

která považovala za skutečné členy domácnosti, je pak další z mnoha autobiografických 

prvků obsažených v jejím románu.  Moravia sám byl zase chlapcem z bohaté buržoazní 

rodiny, jemuž „bylo ublíženo“ (nemoc) a který se sám se svou životní situací opakovaně 

vnitřně vypořádával. Činil tak z velké části i formou jakési zpovědi prostřednictvím svých 

hrdinů.  

Oba romány jsou doslova protkány různými i protichůdnými liniemi a postupy. 

Láska versus bolest, svět dětství versus svět dospělých, maskulinita versus feminilita, žena 

versus matka, mystično versus realita atd. Prvkem, který tyto postupy v dílech sjednocuje, 

                                                 
34

 SANGUINETI, E. Alberto Moravia. Milano: Mursia, 1977, s. 47.  
35

 Tamtéž, s. 427.  
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je zároveň prvek stěžejní, a to získávání zkušeností v průběhu dospívání, a dále románové 

zachycení této cesty dospívajícího chlapce směrem k dospělosti a plnému uvědomění si 

reality okolního světa.   

 

3.2 Popis prostředí  

Děj románu L'isola di Arturo se odehrává výhradně na ostrově Procida, kde se 

Arturo narodil a který velice dobře zná mj. i proto, že jeho hranice nikdy neopustil. 

Moraviův Agostino naopak tráví prázdniny u moře v blíže nespecifikovaném letovisku, 

kam s matkou odjíždějí do letního bytu. Výběr prostředí je jedním z prostředků, jejichž 

prostřednictvím nás oba autoři seznamují se sociálním původem svých protagonistů. 

Velkou roli přitom sociální zázemí hraje zejména u Moravii, který jako první seznámil 

čtenáře s problematikou třídního rozdělení společnosti. Na rozdíl od jeho prvního 

a stěžejního díla Lhostejní má čtenář Agostina možnost si tuto problematiku zcela zřetelně 

uvědomit, a to vzhledem k tomu, že v díle je přítomna konfrontace dvou sociálních rovin 

a protagonista dává najevo své sociální uvědomění.    

Morantová volí prostředí ostrova Procida, stejně tak by ovšem mohla jako 

referenční zvolit jakýkoliv jiný ostrov. Průvodcem na ostrově je nám Arturo, který jeho 

prostředí velmi dobře zná. Místa, na kterých se sám pohybuje, a zejména pak jejich 

atmosféru, tak můžeme jako čtenáři velmi dobře poznat. Na ostrově se Arturo narodil 

a strávil tam celé své dětství a dospívání. Zná jeho zákoutí a řeklo by se, že se cítí být jeho 

pánem (či dokonce vlastníkem
36

). Ostrov je pro něj jakýmsi druhem zemského ráje
37

, 

zatímco pro čtenáře je metaforou jeho dětství a dospívání, reality viděné dětskýma očima. 

Jak již bylo uvedeno, ostrov Procida by mohl být v románu nahrazen jakýmkoliv jiným 

ostrovem. Důležité je, že se jedná o ostrov, a to ostrov poměrně málo obydlený až divoký. 

Pro Morantovou se tak stává jakousi metaforou pro mýty a kouzla. Fakt, že si autorka 

vybrala zrovna Procidu, může být přitom dán jednak její znalostí prostředí – zdržovala se 

na Capri, dalším z ostrovů Neapolského zálivu, a dále jakousi meridionalitou její duše 

a obecně její sympatie pro ostrovy. Sama uvádí, že byla toho názoru, že „toto ovzduší 

Procidy patrně bylo formou, která věznila jeho (Arturovu) fantastickou osobnost.“
38

  

                                                 
36

 SGORLON, C. Invito alla lettura di Elsa Morante. Milano: Mursia, 1972, s. 76. 
37

 Tamtéž, s. 69.  
38

 Mi pareva che quell'aria celeste di Procida fosse una forma che imprigionava la sua fantastica persona; 
ANDREINI, A. Cit. d., s. 686-687.  
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Důležité tedy je, že jde o ostrov, místo ze všech stran omývané mořem, což je fakt, 

který mu přisuzuje nálepku dálky a odloučení (a to stejně tak v prostoru, jako v čase). 

Jedná se o místo osamění s až magickým nábojem, který ho odděluje od zbytku světa, 

a kam v jistém slova smyslu nepronikají ani politické události doby. Ostrov je protkán 

různými vůněmi, žijí tam modré ještěrky, sovy a další zvířata. Nacházejí se tam domy staré 

několik staletí, bývalá pevnost, kostely a kláštery, každý se svým specifickým příběhem
39

. 

Ostrov, jehož popis Morantová předkládá, se zdá být tajemným až zázračným. Autorka, 

stejně tak jako Arturo, pro něhož je ovšem tento fakt jaksi přirozený, vzhledem k tomu, že 

se v daném prostředí od malička pohybuje, je okouzlena atmosférou ostrova, která z něj 

činí něco zcela odlišného od běžné reality
40

. A nutno podotknout, že atmosféru umí 

Morantová vystihnout velmi věrohodně a působivě. Arturo je doslova okouzlen ostrovem, 

a to jak jeho přírodou, která mu, jak sám říká, poskytuje vše, co k životu potřebuje, tak 

například i vůní, kterou tam přináší vítr, zpěvem ptáků apod. Okouzlení ostrovem je dáno 

z velké části intuitivně, bezpochyby jsme ovšem i svědky okouzlení založeného na velmi 

dobré znalosti ostrova ze strany Artura, který si je navíc (alespoň subjektivně) vědom jeho 

výjimečnosti. Například když nás informuje o tom, že „qua abita la lucertola turchina (che 

non si può incontrare altrove, in nessun altro luogo del mondo).“
41

 (s. 15) Čtenářům takto 

představuje ostrov jako místo skutečně výjimečné a jedinečné, které je pro něj velkolepým 

divadlem, doprovázeným mimo jiné i jistými zvukovými kulisami. Kromě toho ho 

přitahuje jeho tajemno a mystično, a to zejména dvou jeho konkrétních míst – domu, ve 

kterém žije (Casa dei guaglioni) a věznice (Terra Murata).  

Tato místa ho, stejně tak jako celý ostrov, jednak přitahují, jednak jsou mu 

vězením. Arturo žije v jistém smyslu uvězněn, ačkoliv toto uvěznění není odnětím svobody 

v pravém slova smyslu. Arturovi není nic odebíráno. Naopak, dalo by se mluvit o přesném 

opaku nedostatku
42

. Ostrov mu nabízí všechno, nač si vzpomene, a do té doby, než si 

uvědomí nutnost svého odchodu, je mu i jediným a dostačujícím útočištěm.  

Popis prostředí, se kterým se setkáváme v díle Morantové a který naopak není 

v takové míře přítomný v díle Moravii, jde bezpochyby ruku v ruce s autorčinou 

schopností obsáhnout prostředí ve vší jeho komplexnosti, všímat si veškerých detailů 
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a vystihnout ducha onoho prostředí, což je dost možná schopnost, kterou si vypěstovala 

v době svého dětství a mládí, kdy se často stěhovala. Zároveň je v jejím popisu ostrova 

přítomen i mytický až pohádkový nádech. Jak uvádí Giovanna Rosa: „Díky výjimečnému 

zpracování, kterým je vykreslen svět na Procidě, získává příběh realistický nádech plný 

archetypálních konotací.“
43

 Popisu prostředí autorka věnuje tolik pozornosti zejména 

proto, že ostrov v románu nehraje pouze roli kulisy, nýbrž především roli protagonisty.  

Moravia naopak volí prostředí pro Agostina ne zcela známé. Jeho příběh se 

odehrává v přímořském letovisku, kde dospívající chlapec tráví letní prázdniny. Bydlí 

s matkou v pronajatém letním bytě a během příběhu se dostává do míst dříve neznámých, 

a to jednak do míst sice nových, avšak běžných, jako je například jiná pláž, jednak do míst, 

o kterých dříve patrně neměl ani ponětí, jako je nevěstinec. Logicky se tedy nemůže cítit 

pánem daného místa, jako je tomu v případě Artura. Vzhledem k těmto okolnostem a dále 

i vzhledem ke zvolenému rozsahu samotného díla se v románu nesetkáváme s přílišnými 

popisnými pasážemi, jako je tomu v případě Morantové.  

Stejně tak, jako není důležité, zda se ostrov Procida skutečně nachází na mapě, není 

důležité ani přesné místo Agostinova pobytu. Přímořské letovisko
44

 je i v tomto případě 

metaforou. Slouží k vyjádření atmosféry místa, které je nějak odlišné od místa běžného 

života, a slouží k podpoření Moraviovy snahy představit problém sociálních tříd a světa 

buržoazie první poloviny 20. století. Na tomto místě, částečně odtrženém od běžného 

života, se Arturo setká jednak s komplikovanou problematikou světa dospělých, jednak 

s problematikou sociálních tříd. Dále u něho dojde k velkému posunu v myšlení, přestože 

nelze říci, že by byl v závěru příběhu člověkem dospělým a zcela vyrovnaným. Pro danou 

chvíli je dosažení této mety stále nesmírně obtížné a Agostino si je vědom toho, že mu 

nezbývá nic jiného, než čekat. V danou chvíli již nemůže sám udělat víc, a vzhledem 

k tomu, že se jeho neúplný a poměrně bolestivý pokus o vstup do světa dospělých pojí 

s místem letního pobytu, preferuje opuštění tohoto prostředí a návrat domů.  

I přes tento fakt necítíme ze strany Agostina k danému prostředí odpor. Víme, že se 

necítí dobře ani na loďce v přítomnosti matky a jejího nápadníka, ani sám na pláži 

v okamžiku, když si matka vyjede na loďce sama s oním nápadníkem. Toto je ovšem dáno 

spíše danou společností než místem samotným. K prostředí, ve kterém se chlapec 
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momentálně pohybuje, sám nemá hlubší vztah, a ani ze strany autora není patrný 

významnější důraz, který by popisu prostředí přisuzoval – kromě již zmíněné metafory.  

Pokud by Arturovi nějaké místo mohlo být vězením, tak jako byl Arturovi v jistém 

smyslu ostrov samotný, pak je to nejprve loďka, ve které má být proti své vůli přítomen 

koketování matky s plavčíkem, posléze převlékací kabinka, kam se uchýlí, aby se vyhnul 

skličujícímu pobytu na pláži plné lidí, a konečně je to pokoj letního bytu, ve kterém by měl 

trávit odpolední siestu. Cítí ale, že by mu nečinným pobytem v pokoji utíkal čas, a tak se 

z něj vymaní. Stejně tak se mu podaří uniknout z letoviska v závěru příběhu v okamžiku, 

kdy cítí, že pro něj toto prostředí je a bude skličující. Podobně jedná Arturo u Morantové, 

když ostrov, který se mu stává vězením, v závěru příběhu opouští. 

V obou dílech se setkáváme s přechody z otevřených do uzavřených prostor. Arturo 

prochází venkovní divokou ostrovní krajinou ostrova, včetně uzavřených venkovních míst, 

jako je malá jeskyně, která mu poskytuje útočiště těsně před jeho odjezdem z ostrova. 

Divokost ostrovní přírody vstupuje i do uzavřených prostor, jako je zejména Casa dei 

guaglioni – dům, ve kterém Arturo žije. Tento dům, opředený tajemnou minulostí, ač 

velmi zchátralý, se pro chlapce stává palácem hodným veškerého obdivu. Mytickým 

místem se pak Casa dei guaglioni stává o to víc, když se od Artura dozvídáme, že vstup 

dovnitř byl v minulosti vyhrazen pouze mužům. Dalšími významnými prostory v románu 

jsou loďka, která se Arturovi stává velmi častým útočištěm, a opevněná věznice Terra 

Murata, určená pro těžké recidivisty. Z jejich pohledu se pevnost rozšiřuje na celý ostrov 

a ten se tak opět stává symbolem uvěznění a odcizení. Co se odehrává za zdmi věznice, je 

ovšem Arturovi skryto. Na pevnost zprvu nahlíží jako na dominantu, zabírající svou 

rozlohou velkou část ostrova, později je Terra Murrata spojena především 

s nezodpovězenou otázkou, proč uvnitř pobývá onen záhadný muž, který na ostrov jednoho 

dne přijel společně s Arturovým otcem. S postupným vyjasňováním okolností se věznice 

stává i symbolem pro homosexuální milostné aférky. I v Agostinovi takové symbolické 

místo nacházíme – je jím loďka převozníka Sary
45

.  

 V souvislosti s popisem prostředí obou děl je zřejmé, že každý zvolený prostor má 

svou symboliku a že oba texty jsou protkány četnými prostorovými metaforami
46

. 

Agostinova cesta vede ze slunečné pláže do malé loďky, kterou si s matkou 

pronajímají a do které následně vstoupí pro Agostina nezvaný host, pokračuje do tmy 

uzavřené převlékací kabinky, kde poprvé přijde do styku s vrstevníkem z jiné sociální 
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vrstvy, aby se s ním opět vypravil na prosluněnou pláž, tentokrát ovšem ne pláž oblíbenou 

mezi příslušníky buržoazní třídy, ale pláž spíše divokou, navštěvovanou zejména místními 

lidmi, náležejícími k nižší sociální vrstvě. Svou roli dále hrají dva pokoje uvnitř letního 

bytu – pokoj Agostina a pokoj jeho matky, dále již zmíněná Sarova loďka, a v neposlední 

řadě městská čtvrť, ve které se nachází nevěstinec, do kterého se Agostino pokusí vstoupit, 

ovšem jeho taje mu zůstávají zapovězeny. V obou dílech se neustále střídají a prolínají 

vnější a vnitřní a zároveň otevřené a uzavřené prostory, čímž oba romány získávají 

zajímavou dynamičnost.  

V díle L'isola di Arturo je patrné autorčino ovlivnění přírodou a vztahem člověka 

s přírodou, která je v jejích očích často reprezentována zvířaty.
47

 Jestliže Arturo žije 

(fyzicky i psychicky) ve světě plném absolutní svobody a absolutního odtržení od 

jakékoliv formy pravidel a volí život v absolutním souladu s přírodou, Agostino je nucen 

podřizovat se společným normám daným sociální vrstvou, ve které se pohybuje. Život 

buržoazní třídy představuje pravidla, která jsou pro něho určující, ať už si to uvědomuje, či 

nikoliv. V situaci, kdy se setkává s chlapci z jiné, nižší sociální vrstvy, si teprve začne 

uvědomovat, že ne všichni musejí nutně akceptovat pravidla, která buržoazní třída 

nastavuje. Zatímco Agostino je na život mezi lidmi zvyklý, Arturo se společnosti vyhýbá 

mimo jiné i vzhledem k tomu, že pro něj společnost představuje jistou formu pravidel, 

kterým se nehodlá přizpůsobovat.  

Arturo se pohybuje na řídce obydleném ostrově (resp. tak alespoň ostrov podle jeho 

vyprávění působí), Agostino se naopak ocitá v prostředí plném lidí. Tato okolní společnost 

ovšem v obou případech hraje spíše roli nepodstatné kulisy. I když Agostino stojí na pláži 

plné lidí, vidí jen svou matku. Podobně Arturo v mnoha situacích vidí pouze svého otce 

a později pouze nevlastní matku Nunziatu. Můžeme tedy říci, že oba jsou v jistém smyslu 

zaslepeni a širší lidská společnost, pomineme-li několik málo osob, k nimž mají důvěrnější 

vztah a které naopak v jejich životě zaujímají velmi důležité místo, nehraje žádnou zásadní 

roli. 
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3.3 Časové souřadnice a trvání příběhu  

Psaní románu L'isola di Arturo se Morantová věnovala od roku 1952 do roku 1956, 

a to s obrovským nadšením
48

. Dle současníků, kteří se k její tvorbě vyjádřili, musela být 

Morantová s každým svým dílem naprosto spokojená, dílo muselo být podle ní dokonalé, 

pracovala s obrovskou vytrvalostí, pílí a houževnatostí
49

. Výjimkou tedy nebyly ani její 

pozdější zásahy do již napsaného textu. Moravia svůj krátký román Agostino napsal během 

měsíce srpna roku 1942 a na rozdíl od Morantové nepatří k těm autorům, kteří by se dlouze 

věnovali každé napsané stránce. Moraviu z tohoto pohledu zajímá spíše jakási dynamika, 

sledování určité linie, přechod od jednoho díla k druhému.
50

 

Události odehrávající se v Itálii v době psaní obou příběhů s dějem románů ani 

v jednom případě přímo nesouvisejí. Morantová popisuje dlouhé období Arturova 

dospívání v době, která bezprostředně předchází vypuknutí druhé světové války. Fakt, že 

se jedná o druhou světovou válku, ovšem nehraje zásadní roli, a čas, který plyne, není 

obvykle nějak blíž. Čas Arturo měří podle významnějších událostí - upíná se například 

k době otcova pobytu na ostrově. Ani denní doba pro něj nic neznamená. To, co platí pro 

Artura v onu ne přesně specifikovanou dobu, by mohlo stejně tak platit pro jakéhokoliv 

jiného dospívajícího chlapce na úplně jiném místě
51

 a z tohoto ohledu je dílo Morantové 

velmi nadčasové. 

Arturo žije mimo aktuální dění i historické události. Zná sice historická fakta, zejm. 

ta z období antiky, aktuální dění mu ovšem nic neříká. Přiznává, že to je dáno zejm. 

skutečností, že jeho velký vzor, otec, zaujímá k aktuálnímu dění a jeho sledování negativní 

stanovisko. Z jistého pohledu lze tuto skutečnost vysvětlit i z hlediska autorčina zájmu 

téměř výhradně o to, co je dalece vzdáleno nepředvídatelnému dění současné doby, 

pokaženém lidskou pošetilostí
52

. I mýty, o které se Morantová často opírá, ostatně stojí 

mimo reálný čas. Autorka ovšem dění v historickém kontextu zcela neopomíjí – Arturo, 

dosud žijící ve svém světě a takřka ve snu, si v závěru příběhu vlastní ignoraci uvědomí 

a svou účast ve válce najednou jasně vidí jako jediné východisko z bezvýchodné osobní 

situace. Na jeho procitnutí lze zároveň nahlížet jako na závěrečnou fázi období jeho 

dospívání. Ve chvíli, kdy si uvědomí své nové postavení ve světě a jde sám aktivně vstříc 
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novému osudu, se ocitá na prahu dospělosti. V románu se autorka soustřeďuje především 

na období přibližně dvou let, na klíčové období Arturova dospívání. Toto období je přitom 

zasazeno do kontextu celého chlapcova dětství a dospívání (až do věku jeho šestnácti let).  

Moraviův příběh dospívajícího Agostina se vztahuje k ne zcela vymezenému 

a poměrně krátkému období. Popisuje několik letních prázdninových dnů, jejichž přesné 

datování není, stejně tak jako u Morantové, nikterak důležité. Ostatně hned úvodní věta 

románu zní: „Nei primi giorni d'estate, Agostino e sua madre uscivano tutte le mattine sul 

mare in pattino.“
53

 (5) Datace tedy není přesná, víme pouze to, že se jedná o přesněji 

nespecifikované léto ve třicátých letech dvacátého století. Jednotlivé události na sebe 

bezprostředně navazují a vzhledem k rozsahu díla, resp. k tomu, že vypravovaná doba není 

dlouhá, máme jako čtenáři jasno o tom, zda se odehrávají ráno, dopoledne, v době 

odpolední siesty atd. Morantová nám tuto informaci také občas poskytuje, uvědomujeme si 

však, že tato informace není pro příběh samotný obvykle nijak signifikantní.  

Obě díla byla napsána a poprvé vydána v období klíčovém pro dějiny Itálie i pro 

vývoj literatury
54

. Jsou však, i přes svou antihistoričnost, odkazem spíše k minulosti blíže 

neurčené a relativní.  

 

 

3.4 Jazyk hrdinů a role vypravěče  

Jak Morantová, tak Moravia jsou považováni za výborné vypravěče italské 

literatury dvacátého století. Carlo Sgorlon
55

 například tvrdí, že „Elsa Morantová je jednou 

z mála skutečných vypravěčů v současné italské literatuře“, a Giulio Ferroni
56

 zase 

o Moraviovi mluví jako o „rozeném vypravěči“, v jehož díle je všudypřítomná 

fabulátorská energie. Jeho literární produkce je rozsáhlá a kvalita jednotlivých děl kolísá, 

nicméně lze konstatovat, že obě analyzovaná díla L'isola di Arturo i Agostino názor obou 

autorů, Sgorloniho i Ferroniho, potvrzují.  

Morantová jako vypravěče příběhu zvolila samotného Artura, protagonistu díla. 

Ten své dětství a dospívání vypravuje z pozice dospělého člověka, který si je již velmi 

dobře vědom toho, jaké místo dětská zkušenost v lidském životě zanechává. Určité 
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okamžiky z období dospívání tak ve skutečnosti nabývají významu až na základě 

pozdějších zkušeností. Dospělý Arturo tyto zkušenosti promítá do dospívajícího Artura 

a vypravování tím získává tajuplnou dimenzi plnou nostalgie. Již dospělý Arturo si je, 

zatímco vypravuje svůj příběh, vědom toho, že jeho dětství nebylo ničím jiným než 

hlubokou nocí a dlouhým očekáváním protkaným nadějí na příchod šťastnějšího života
57

.  

Čtenářům ovšem Morantová předkládá text, který umožňuje projít si cestu Arturova 

dospívání společně s ním, aniž by bylo cokoliv, co bude v budoucnu následovat, předem 

odhaleno. Stejně tak si čtenáři mohou projít spolu s protagonistou cestu Agostina, tentokrát 

ovšem vyprávěnou vypravěčem extradiegetickým – heterodiegetickým
58

. Moraviova 

tvorba obecně, dílo Agostino nevyjímaje, je podle některých kritiků poznamenána jeho 

sklony k moralizování a sám autor toto potvrzuje, když vypravování ve svých 

následujících dílech staví stále více na etických schématech, vytvářeje tak osobnosti 

a situace ztělesňující morální kategorie. Jakožto moralista Moravia kriticky hodnotí 

některé tendence současné kultury a ze stejného pohledu také prezentuje své antiburžoazní 

smýšlení.
59

 Jedná se ovšem zásadně o postoj autorův, nikoli Agostinův, resp. postoj 

autorův prezentovaný prostřednictvím Agostina. Třináctiletý hrdina bere věci tak, jak jsou, 

a snaží se s nimi vypořádat. Teprve to, jakým způsobem a za jakých okolností se tak děje, 

je volbou autora, který k nám prostřednictvím příběhu oním hlasem moralisty promlouvá.  

 

V případě Morantové je situace trochu složitější. Autorka se drží vypravovacího modelu, 

kdy promlouvá ke čtenáři prostřednictvím vševědoucího vypravěče (extradiegetický-

homodiegetický vypravěč
60

), přičemž vypravěčova vševědoucnost je maskována 

přítomností jeho úhlu pohledu. Volba vševědoucího vypravěče v první osobě není vedena 

snahou relativizovat objektivní a vševědoucí vypravování. Morantová zvolila typ 

vypravování, ve kterém není až tak důležitá přesnost a věrohodnost vypravovaného 

vzhledem k realitě, jako spíše jistá záliba v šíření autorčina subjektivního pohledu. Typ 

vypravování, který zvolila, tedy rozhodně nelze označit jako realistický. Čteme dílo 

subjektivní, kde se ovšem subjektivita skrývá za objektivitou vševědoucího vypravěče. 
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U Moravii se s detailním popisem prostředí nesetkáme
61

. Jedním z důvodů může 

být i jeho zásadní vyhrazení vůči předmětům i lidem. Čím více se pokoušíme o hlubší 

analýzu jeho díla, tím více si uvědomujeme, že Moravia na realitu nahlíží zvenčí 

a povrchně. Soustřeďuje ji do svého osobního pohledu a vyhýbá se prozkoumávání jejich 

skrytých a složitých významů
62

. V tom tkví jeho objektivita ve vztahu k nahlížení reality.   

 

Pokud jde o jazyk, Arturo k nám hovoří kultivovanou řečí dospělého člověka. Ač se jedná 

o chlapce, který vyrůstal téměř sám víceméně v přírodě a mimo lidskou společnost, nedá se 

říci, že by tato skutečnost jeho vyjadřovací schopnosti nějak negativně poznamenala. 

Arturo doslova hltá knihy, studuje mapy, hodně přemýšlí. Když se ujímá role vypravěče, je 

navíc již dospělým člověkem, poznamenaným zlomovou životní zkušeností. Morantová 

mu propůjčila kultivovaný jazyk, ne nijak zvlášť literárně zabarvený, přesto velmi 

působivý, což je dáno mimo jiné tím, že autorka nenechala nic náhodě.  Zejména popisné 

části, v knize hojně zastoupené, jsou velmi detailní a uplatňuje se v nich použití široké 

škály synonym, upřesňujících adjektiv atd. 

V okamžiku, kdy do příběhu vstupuje otcova nová manželka, mladá Neapolka 

Nunziata, začínají se v textu objevovat i dosud nepoužívané dialektální výrazy a domácké 

obraty (psané kurzívou) (např. mà, piccerilli, fúbballe a další). V textu jsou ovšem 

zastoupeny vzhledem k jeho rozsahu pouze sporadicky. Spolu s jednoduchým 

vyjadřováním Nunziaty mají sloužit k poukázání na její původ, přičemž Arturo se 

pozastavuje např. nad tím, na jak malém prostoru vyrůstala společně s dalšími členy 

domácnosti, na rozdíl od jejich prázdného rozlehlého domu Casa dei guaglioni. 

V okamžiku, kdy Nunziata píše dopis své matce, vidíme snahu o co nejsprávnější 

a nejuctivější vyjadřování (carissima madre, diletisima sorela, carisima amica a další). 

Zároveň si opět uvědomujeme fakt, že Nunziata, ač snaživá dívka z rodiny, která se jí 

snažila dát v rámci možností to nejlepší, zůstává dívkou spíše prakticky založenou (píše 

matce mj. o tom, jak je to na Procidě s potravou, a toto zůstává jednou z mála informací, 

které matce v dopisu sděluje, pomineme-li samotný základní fakt, že o sobě v dopise dává 

vědět a všechny své blízké pozdravuje. V neposlední řadě dopis reflektuje Nunziatin původ 

i její nevzdělanost. V dopisu se tato žena dopouští gramatických chyb, jako je 

nerespektování zdvojených souhlásek (carisima, sorela), mnohá slova píše tak, jak se 

vyslovují, případně jak se vyslovují dohromady s okolními slovy (penza, lanzalata, 
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devesere, laltre, infinedanno), přičemž někde v tomto přepisu navíc zdůrazní znělost 

souhlásek (notizzia). Přes veškerou její snahu je patrné užití hovorového jazyka – používá 

například příznakový slovosled (alla mia Carissima Aurora, le puoi dire...) a používá 

pomocné sloveso avere místo essere, navíc v přepisu tak, jak se vyslovuje ve spojení 

s pomocným si (gia sanno scordato) apod. (ss. 165 – 166) Toto všechno je další ukázkou 

pečlivosti, se kterou Morantová volila jednotlivé výrazy svého lexika.       

Dalším okamžikem, kdy je na původ Nunziaty poukazováno, jsou chvíle, kdy 

Agostino s opovržením podotýká, že Nunziata je nevzdělanou ženou, která nedůvěřuje 

knihám. Těmito prostředky Morantová nepřímo poukazuje na téma, jež se pak stalo jedním 

ze stěžejních v Moraviově tvorbě, a sice rozdělení společnosti na sociální vrstvy. Nutno 

zdůraznit, že v případě Morantové se jedná jen o lehký náznak tohoto rozdělení, a to mj. 

i vzhledem k tomu, že mezi sociálními vrstvami, ze kterých Arturo a Nunziata pocházejí, 

není zásadní rozdíl.  

Jak již bylo zmíněno, Morantová se systematicky věnuje popisným a vysvětlovacím 

pasážím a využívá širokou škálu výrazových prostředků, aby čtenáři prostředí románu 

přiblížila. Rytmus Moraviova příběhu je naopak postaven spíše na posloupnosti dějinných 

událostí. Jeho jazyk je tak spíše strohý a objektivní a Moravia volí takové výrazové 

prostředky, které mu umožňují účinně se soustředit přímo na děj románu. V obou 

analyzovaných dílech přitom hrají zásadní roli city obou dospívajících chlapců v různých 

situacích, v druhé řadě potom atmosféra, ve které se příběhy odehrávají.  

Tak jako do textu Morantové vstupují dialektální výrazy a domácké obraty, 

i u Moravii se v určitém okamžiku setkáváme s vyjadřováním pro Agostina dosud 

necharakteristickým, a to v okamžiku, kdy do děje vstupují chlapci z jiné, nižší sociální 

vrstvy, chlapci vyrůstající více či méně na ulici, s minimálním vzděláním. Vyjadřují se 

obhroublým jazykem, který se později snaží osvojit i Agostino, motivován touhou se 

s těmito chlapci ztotožnit. Vypravěč to potvrzuje například v okamžiku, kdy popisuje 

situaci, ve které se Agostino ocitne sám u Sarovy loďky, používané mj. k přepravě 

pasažérů, a dva takoví zájemci se objeví. Agostino se chopí příležitosti a ujme se role 

převozníka, veden touhou být jako chlapci z party a sám pracovat. Muž, kterého převáží, se 

ho v loďce zeptá, zda vlastně chodí do školy, a Agostino na to odpovídá:  „ ,Vorrei... ma 

come si fa?‘ rispose Agostino  assumendo il tono ipocrita che aveva spesso visto adottare 
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dai ragazzi della banda di fronte a simili domande; ,bisogna campari, signore.‘“
63

 (58) 

V případě Moraviova textu je, na rozdíl od textu Morantové, tato lexikální volba 

bezpochyby vedena snahou poukázat na odlišnosti jednotlivých sociálních vrstev, neboť 

Moravia se ve svém díle vždy vyjadřuje stylem, který náleží dané sociální třídě.  

Zajímavým faktorem je i volba vzájemného oslovování postav. S volbou jmen 

pracuje zejména Morantová, a to na prvním místě s volbou jména samotného hlavního 

protagonisty, jehož jméno je výrazně symbolické (viz níže). I jména Nunziata 

a Immacolatella nejsou náhodná, jsou do domácké podoby jmen v jižní Itálii velmi 

rozšířených – Annunziata a Immacolata, která mají souvislost s náboženskou tradicí 

a odkazují na Zvěstování a Neposkvrněné početí Panny Marie. Zároveň mají jména 

v románu sémantickou a symbolickou hodnotu – Immacolatella symbolizuje čas dětství 

jakožto čas neposkvrněnosti, Nunziata zvěstuje příchod dospívání a ztrátu nevinnosti. Dále 

pak autorka pracuje i s volbou oslovení, kterými se na sebe protagonisté obracejí. 

U Moravii žádná taková tendence není patrná (snad s výjimkou toho, že jméno matčina 

nápadníka se v románu nedozvídáme vůbec, přestože se jedná o postavu důležitou. 

Důvodem může být fakt, že Agostino cítí vůči tomuto muži odpor a po jeho jméně tak ani 

nepátrá.  

Již v první kapitole se seznamujeme s původem Arturova jména a vzhledem 

k tomu, že je pak v knize opakovaně připomínán, není pochyb o tom, že chlapec je na své 

jméno patřičně hrdý, a to nejen kvůli jeho symbolickému významu, ale i proto, že jméno je 

takřka tím jediným, co mu zůstalo jako vzpomínka na matku. Již první věta celého románu 

zní: „Uno dei miei primi vanti era stato il mio nome.“
64

 (11) Ve jméně Arturo se totiž zračí 

odkaz na antické vzory a na dávné mýty, stejné jméno nesl král rytířů kulatého stolu, 

a především je to jméno hvězdy souhvězdí Velkého vozu. Zkrácená verze jména – Artú – 

v sobě navíc nese odkaz na melodičnost, které si Morantová cenila u básníků, jako byl její 

oblíbenec (a Arturův jmenovec) Arthur Rimbaud
65

. Za zmínku stojí i fakt, že jméno Arturo 

Nunziata zvolí jako druhé jméno pro svého syna Carmina, protože, jak říká Arturo: „fin da 

piccerilla questo nome le era sempre piaciuto piú di tutti gli altri“
66

 (182), ovšem vzhledem 

k tomu, že jeden Arturo již v rodině je, pojmenovala svého syna Carmine na počest Panny 

                                                 
63

 Rád bych... ale jak?“ odpověděl Agostino a nasadil ten pokrytecký tón, odposlouchaný od chlapců z party, 
když se ocitli před podobnou otázkou, „člověk musí z něčeho žít. (64)  
64

 Jednou z mých chloub bylo mé jméno.  
65

 Rimbaud byl vzorem, kterého měla Morantová společného s Moraviou. Ten v jednom z poskytnutých 
rozhovorů uvádí, že doma měli jeho portrét s věnováním pro Elsu. Celý román L'isola di Arturo je podle 
Moravii jasným odkazem na tohoto básníka. (ELKENN, A., Cit. d., s. 158.) 
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 od malička se jí tohle jméno líbilo víc než všechna ostatní 
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Marie Karmelské (Madonna del Carmine), patronky ostrova Procida. Stella, tj. Hvězda, se 

jmenuje i otcův přítel.   

Po samotném Arturovi je jeho nevlastní matka Nunziata osobou, s jejímž jménem 

autorka pracuje asi nejvýrazněji. Chlapec jí zprvu vůbec nemůže přijít na jméno a sám 

přiznává, že pokud nastane nevyhnutelná situace, kdy ji musí oslovit, používá různé 

neurčité výrazy. Říká např.: „Invece io (...) evitai di chiamarla pure col suo nome. Per 

rivolgermi a lei, o richiamare la sua attenzione, le dicevo: snti, dí, tu, o magari fischiavo. 

Ma quella parola: Nunziata, Nunziatella, non avevo voglia di pronunciarla.“
67

 (s. 80) Ona 

sama přitom Artura vícekrát nabádá, aby ji oslovoval mà
68

, čemuž se Arturo z principu 

brání. „Nessuna donna poteva dirsi mia madre, e nessuna io volevo chiamare con questo  

titolo, fuorché una sola, che era  morta!“
69

 (s. 73), říká Arturo.  

Významná je z tohoto důvodu chvíle, kdy Arturo Nunziatu osloví poprvé. Po 

osudovém polibku
70

 ji chlapec znenadání osloví: „Nunziata! Nunziatè!“ (s. 257) a sám pak 

dodává, že „in quell'unica occasione, per la prima volta, lo avevo chiamato N. per nome (in 

luogo di dirle al solito: ehi, tu, o simili)“
71

 (s. 265) Moment, kdy Arturo Nunziatu poprvé 

osloví, nastává až v poslední třetině díla a domácké oslovení Nunziatè, použité v danou 

chvíli, je jedinečné. Všude jinde v díle se setkáváme s oslovením Nunziata, Nunziatella, 

Nunziatina, Nunz. či pouze N. Její oficiální jméno se tedy v románu vyvíjí zejm. směrem 

ke své kratší formě. Tato tendence ovšem není bezchybně sledována a jména v textu různě 

alternují.  

Nutno také podotknout, že výraz matrigna
72

, který se v textu objevuje, zní 

v italštině, stejně tak jako v češtině, lehce pejorativně, a jeho užívání tak koresponduje 

s Arturovým vztahem k Nunziatě. Sám pro sebe navíc výrazu matrigna připisuje ještě 

silnější negativní náboj, když říká: „Secondo i libri che avevo fatto, una matrigna non 

poteva essere  che una kreatura perversa, ostile e degna di odio.“
73

 (s. 74) Ačkoliv Arturo 

sám sobě nejprve slíbí, že i přes tuto skutečnost pro něj bude Nunziata téměř svatou 

                                                 
67

 Já jsem se naopak (...) vyhýbal tomu, oslovit ji dokonce jménem. Abych se na ni obrátil nebo abych 
upoutal její pozornost, volal jsem na ni: poslyš, řekni mi, hej ty, nebo jsem dokonce pískal. Ale to slovo: 
Nunziata, Nunziatella, to jsem neměl chuť ani vyslovit.  
68

 mami 
69

 Žádná žena si nemůže nechat říkat moje matka a žádnou nechci tímto jménem oslovovat, s výjimkou 
jedné jediné, která je mrtvá!  
70

 Viz kapitola Dospívání a uvědomování si vlastní sexuality 
71

 v ten jedinečný okamžik jsem N. poprvé oslovil jménem (místo toho, abych na ní křikl jako obvykle: hej, ty 
nebo tak nějak.  
72

 macecha 
73

 Podle knih, které jsem přečetl, macecha nemůže být ničím, než zvrhlou bytostí, nepřátelskou a hodnou 
nenávisti.  
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bytostí, vzhledem k tomu, že je nyní ženou jeho otce, předsudek je silnější než on a po 

příjezdu Nunziaty na ostrov téměř ihned konstatuje: „E m'era bastato, subito, un primo 

sguardo, per vedere che era brutta, non meno di tutte le altre donne.“
74

 (s. 75)  

Nunziata chlapce oslovuje Artú, tj. familiární podobou jeho jména, přičemž za touto 

volbou je vidět její přívětivost a ambice udržovat optimální rodinné vztahy. O otci Arturo 

mluví vždy jako o otci (padre), otec pak Artura oslovuje různě, v naprosté většině případů 

jinak, než jménem, a to nejčastěji zvoláním moro
75

 nebo guaglió
76

.  
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 A mně hned stačil jediný pohled, abych viděl, že je hnusná, ne o nic míň než ostatní ženy.  
75

 Mouřeníne, černochu 
76

 Časté oslovování v Kampánii, zkrácenina slova guaglione, tj. kluk, chlapec, mladík apod.  
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4 Arturo versus Agostino  

4.1 Rodinné vztahy  

Arturovo rodinné zázemí je zcela odlišné od rodinného zázemí Agostina. Přesto lze 

v obou dílech najít vzájemné podobnosti, a to zejména v oblasti vztahů mezi jednotlivými 

rodinnými členy.  

Arturo vyrůstá téměř jen sám se sebou, v domě, který na ostrově jeho otec zdědil. 

Matka mu zemřela při porodu a otec se na ostrově zdržuje jen v nepravidelných krátkých 

obdobích a zbytek času tráví na cestách. Jakousi náhradou za oba rodiče je Arturovi 

pomocník v domácnosti a voják Silvestro, který chlapce doslova odkojil kozím mlékem 

a který ho také ukryl, když hrozilo, že by si ho z ostrova odvezli jeho prarodiče, o kterých 

se v díle jinak nemluví. Po dlouhé absenci se Silvestro na ostrov vrací v době, kdy Arturo 

prožívá jedno z nejtíživějších období svého života, a je to právě on, kdo ho informuje 

o dění mimo ostrov. Jeho přítomnost je poslední kapkou, která chybí k Arturovu prozření, 

kdy si uvědomí, že mu nezbývá nic jiného, než opustit ostrov. Pomineme-li Silvestrovu roli 

v úvodní a závěrečné části, pro Arturovu existenci zásadní, ve střední části románu se tato 

postava téměř neobjevuje. Od Artura se nicméně dozvídáme, že Silvestro byl po celou 

dobu jediným člověkem, se kterým Arturo udržoval písemnou korespondenci.  

Postavy otce a nevlastní matky Nunziaty jsou naopak těmi, jež hrají v románu 

zásadní roli a Arturův vztah k oběma z nich se po celou dobu vyvíjí. Otec si jednoho dne 

na ostrov přivádí novou mladou manželku, která od první chvíle po příjezdu vstupuje do 

Arturova života. Zanedlouho po svatbě se narodí Carmine, k němuž protagonista Arturo 

zaujímá ambivalentní vztah. Pomineme-li matku Nunziaty, která jednoho dne přijede svou 

dceru navštívit, žádné další členy rodiny neznáme. Z postav, se kterými se seznamujeme, 

lze jmenovat Assuntu, mladou vdovu, s níž se Arturo z jistého vzdoru a zároveň touhy 

stýká, když je odmítnut Nunziatou, dále Romea l'Amalfitana, ostrovana, kterého ovšem 

známe pouze z Arturových nejasných vzpomínek, porodní bábu a v neposlední řadě 

tajemného Stellu, otcova přítele. Žádné další osoby v díle nehrají roli. Rodinný život je 

v díle L'isola di Arturo v hrubých rysech popsán v příslušné stejnojmenné kapitole (Vita in 

famiglia).   

O rodinných vztazích Agostina se z románu příliš podrobností nedozvídáme. Víme, 

že chlapec je jedináček a žije pouze se svojí ovdovělou matkou, o níž se v době letních 

prázdnin začne ucházet nový nápadník. Agostino pochází z dobře situované buržoazní 
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rodiny a v jejich domácnosti jsou tak přítomni i anonymní sloužící. O otci se Agostino 

nezmiňuje. Středem jeho pozornosti zůstává matka, přičemž i v tomto případě se 

Agostinův vztah k ní během románu proměňuje. Do díla dále vstupují chlapci z party 

v čele se starším Sarem, kteří v Agostinově životě začnou hrát velmi důležitou roli. 

Chlapec se dále setká, ač pouze pohledem, s prostitutkou, která má změnit jeho život. 

Žádné další postavy v díle roli nehrají.  

Jak již bylo uvedeno, vztah obou protagonistů k rodinným členům se v průběhu děl 

vyvíjí. Pro Artura je po celou dobu trvání příběhu vzorem jeho vlastní otec, přičemž 

z postavy doslova zbožštěné se stává vzor negativní. Zprvu se Arturo chce otcovi ve všem 

podobat a až slepě vzhlíží nejen k jeho osobě, ale i k okamžiku, kdy se s ním bude moci 

vydat na cestu. Postupně se mu ovšem odhalují některé otcovy vlastnosti, které jeho 

zbožštěnou osobu zlidšťují. Vadí mu mimo jiné i jeho hrubé chování vůči Nunziatě. 

Chlapec tak začne být otevřenější vůči informacím, které se k němu dostávají, a dokonce 

začne otce (zprvu neplánovaně) sledovat na jedné z jeho tajemných cest směrem k věznici 

Terra Murata. Definitivně mu pak otevře oči Stela - muž, vůči kterému zprvu cítil velkou 

nenávist, přestože ho ani neznal. Věděl pouze, že je to osoba, na níž otcovi záleží, a tato 

náklonnost zmenšovala prostor, který v otcově srdci zaujímal sám Arturo. Dozvídá se 

o otcově homosexuální lásce, která je zároveň motivem jeho cest z ostrova, a pociťuje vůči 

němu obrovskou nenávist. Jak již bylo uvedeno, z bezmezného vzoru se stává vzor 

negativní, neboť Arturo si uvědomí, že se nikdy nechce stát takovým mužem, jakým je 

jeho otec. Ten pro něj přitom byl ideálem ve všech aspektech. Arturo mimo jiné v románu 

popisuje i jeho dokonalou postavu, krásu seveřana s blonďatými vlasy, blankytně modrýma 

oči atd.
77

 V určitém okamžiku si ovšem uvědomí, že tato krása je pomíjivá. Nehledě na 

ledabylost v otcově oblékání, které si Arturo začíná všímat, si dále uvědomuje, že jeho 

vlasy nejsou světlé ani tak proto, že by byly blonďaté, tj. pro Itala neobvyklé a téměř 

božské, ale proto, že otec stárne.
78

  

Změna ve vnímání postavy Nunziaty jde zcela opačným směrem. V době jejího 

příjezdu na ostrov v ní Arturo vidí ošklivou mladou dívku, ze které se postupně v jeho 

očích stává krásná žena. Přes původní předsudky vůči ní, které se týkaly zejména jejího 

původu, si začíná uvědomovat, že Nunziata, ač žena velmi prostá, je ženou hodnou 

a vstřícnou, nehledě na samotný fakt, který se nicméně prolíná celým příběhem, a sice že 

ho Nunziata začíná stále více přitahovat jakožto žena. Toto okouzlení sice částečně 
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 V popisu otce je patrná podobnost s biologickým otcem Morantové, viz kapitola Narativní struktura díla.   
78

 SGORLON, C. Cit. d., s. 84-85.  
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pomine, zcela však nevymizí nikdy. Byla to především Nunziata, na koho myslel v době 

svého odjezdu z ostrova:  

 

„Provai la tentazione furiosa di tornare indietro, correndo, fino alla Casa dei 

guaglioni. E di coricarmi accanto a lei: di dirle: ,Fammi dormire un poco assieme 

a te. Partirò domani. Non dico che dobbiamo fare l'amore, se tu non vuoi. Ma 

almeno lascia ch'io ti baci qua all'orecchio, dove ti ho ferito‘.“ (s. 379)  

 

Zakoušel jsem divoké pokušení vrátit se zpátky, běžet až k Domu mládenců. 

A položit se vedle ní a říct jí: nech mě na chviličku spát s tebou. Odjedu zítra. 

Neříkám, že se musíme milovat, když nechceš. Ale nech mě alespoň políbit tě na 

ucho, tam, kde jsem tě zranil. 

 

 

 

Jak v případě Arturova vztahu k Nunziatě, tak zejména v případě jeho vztahu k otci 

jsme svědky radikálního obratu, ke kterému v průběhu příběhu dochází a který nepochybně 

souvisí s chlapcovým dospíváním.  

K radikálnímu obratu ve vztahu k vlastní matce dochází i u Agostina. Jeho matka je 

pro něj podobně důležitou osobou, jako je osoba otce pro Artura. Na rozdíl od Arturova 

otce, který se po většinu času zdržuje mimo ostrov, je Agostinova matka po celou dobu 

v blízkosti chlapce přítomna.  Mají společné zážitky a jeden druhého velmi dobře znají. 

Arturo například popisuje nezvyklé chování matky v přítomnosti nápadníka oproti tomu, 

jak se chová běžně. Říká, že nikdy nepotřebovala cizí pomoc k tomu, aby se vyhoupla 

z moře na loďku, ovšem při společné vyjížďce s novým mladíkem pomoc najednou 

vyžadovala:  

 

„Ma Agostino ricordava che quando erano soli, la madre, forte come era, non 

aveva bisogno di alcun aiuto per issarsi sul pattino; e attribuì quella richiesta di 

aiuto e quei dimenamenti del corpo che pareva compiacersi in femminili 

goffaggini, al nuovo spirito che aveva già operato in lei tanti e così sgradevoli 

scambiamenti.“ (s. 11)  
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Agostino se však pamatoval, že matka, tak jak byla silná, nemívala zapotřebí 

žádné pomoci, aby se vyhoupla do loďky, když byli sami. A připisoval její volání 

o pomoc a všechno to kroucení tělem, jež si najednou libovalo v ženské 

neobratnosti, tomu novému duchu, který v ní způsobil tolik a tak nepříjemných 

změn. (s. 14)  

 

K narušení tohoto idylického vztahu dochází v okamžiku, kdy se po jejím boku 

objevuje nový nápadník – plavčík Renzo. Z jistého vzdoru tak Agostino naváže vztah 

s chlapeckou partou, setkávající se se starším Sarem, který, ač explicitně, Arturovi začíná 

nahrazovat chybějícího otce, podobně jako je tomu v případě Artura, kdy roli chybějící 

matky nahrazuje nejprve Silvestro, později Nunziata. Uvědomuje si ovšem, že tento „jiný“ 

svět místních chlapců pro něho není tím pravým a opět se vrací k matce, aby poslední 

kroky své cesty směrem k dospělosti prošel pět po jejím boku, přestože ona sama pro něj 

už navždy bude poněkud jinou osobou.    

  

 

4.2 Dospívání a uvědomování si vlastní sexuality  

Téma dospívání je stěžejním tématem obou románů. Arturo i Agostino prožívají 

toto obtížné období svého života a jsou nuceni se s ním nějakým způsobem vyrovnat. Oba 

jsou konfrontováni s první sexuální zkušeností, která se stává mezníkem v jejich životech. 

Poznání reality bez poznání sexuálního faktoru by nebylo úplné, což si dospívající chlapci 

uvědomují, ač zprvu pouze neurčitě, a aktivně hledají cestu, jak se realitě světa dospělých 

přiblížit. 

Každého z chlapců k tomu vedou jiné pohnutky, přičemž oběma společný je první 

impulz, který vychází z jejich měnícího se vztahu k matce – v případě Agostina k vlastní 

matce, v případě Artura k matce nevlastní, Nunziatě, která je nicméně jedinou ženou 

v jejich domácnosti. Arturova vlastní matka zemřela při porodu a chlapec na ní nemá 

žádné přímé vzpomínky. Zůstává pro něj ovšem nenahraditelnou Matkou a velmi ctěnou 

osobou. Kromě svého života jí vděčí i za jméno, které v sobě nese mnohé symbolické 

významy. Říká, že jeho matka „in se stessa, non era altro che una femminella analfabeta; 

ma più che una sovrana, per me.“
 79

 (s. 11) Jedno z jeho šesti pravidel, tzv. certezze 
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 Sama o sobě nebyla nic víc, než nevzdělaná ženská; pro mě ale byla víc, než královna. 
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assolute
80

, kterými se řídí jeho život, rovněž zní: „Nessun affetto nella vita uguaglia quello 

della madre.“
 81

  (s. 34) Jeho vztah k vlastní matce zůstává statický, zatímco vztah 

k nevlastní matce a k ženám obecně se logicky vyvíjí. Obecný vztah k ženám Arturo 

definuje v podkapitole nazvané Donne (Ženy), kde jasně deklaruje, že pro něj není důležité 

nic, co by se žen týkalo, s výjimkou jediné ženy – jeho matky. Říká: „Del resto, facendo 

un'eccezione per la Maternità della mia madre, nulla nell'oscuro popolo delle donne, mi 

pareva importante; e non m'interessava molto d'indagare i loro misteri.“ 
82

 (s. 49) Situace 

se ovšem mění, když si Arturo, nejprve nejistě, začíná uvědomovat, že ho přitahuje osoba 

Nunziaty, a to navzdory tomu, že se stále snaží řídit se svým přesvědčením, že se jedná 

pouze o nic bezvýznamnou ženu. Pociťuje silnou žárlivost vůči svému malému bratrovi 

Carminovi, z něhož Nunziata nespustí oči. Hlavní důvod své závisti vůči tomuto rivalovi 

přitom spočívá v polibcích, které svému synovi Nunziata dává. Arturo přiznává, že: „La 

mia invidia più intollerabile, poi, non l'ho ancora detta. Era questa: ch'ella gli dava dei baci. 

Troppi baci.“ 
83

 (s. 235) Jak se později ukáže, polibky, a zejména pak jeden osudový 

polibek – bacio fatale, hraje v Arturově dospívání velmi důležitou roli. K tomuto polibku 

dojde znenadání v okamžiku, kdy si Arturo z podnětu Nunziaty uvědomí, že je svou 

postavou větší a silnější než ona, a během jednoho domácího škádlení, celkem obvyklého, 

ji najednou stiskne a políbí na ústa: „All'improvviso la strinsi, baciandola in bocca.“ 
84

 

(s. 257) Od tohoto okamžiku se výrazně změní chování Nunziaty, která začne mít 

z Arturova chování strach, přestože se podobná situace již neopakuje. Zůstává ovšem 

významným mezníkem a polibek se zároveň stává něčím, co Artura provází po celý jeho 

následující život. Když se například schází s Assuntou, aby se s ní miloval, nikdy (až na 

jedinou výjimku) ji nepolíbí. Když v závěru příběhu opouští ostrov, drží v ruce Nunziatinu 

náušnici a potají ji políbí. Ve stejné situaci také pociťuje touhu vrátit se na ostrov 

k Nunziatě a políbit ji na ucho, kde ji předtím zranil: „Ma almeno lascia ch'io ti baci qua 

all'orecchio, dove ti o ferito.“
 85

 (s. 379) Bacio fatale, jak se ukazuje, má pro Arturovo 

dospívání větší význam než samotný sexuální zážitek.  

                                                 
80

 absolutních jistot 
81

 Žádná láska v životě není taková, jako láska matčina.  
82

 Kromě toho, s výjimkou Mateřství mé matky, nic mi v té temnotě světa žen nepřipadalo důležité, a moc 
mě nezajímalo zkoumání jejich tajemství.   
83

 A pak, svou nejnesnesitelnější závist jsem ještě neprozradil. Šlo o to, že ona mu dávala polibky. Příliš 
polibků.  
84

 Najednou jsem ji stiskl a políbil na ústa.  
85

 Ale nech mě alespoň políbit tě na ucho, kde jsem tě zranil.  
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K tomu dochází poté, kdy se Arturo z jistého vzdoru, který pociťuje vůči Nunziatě, 

podvolí výzvám mladé vdovy Assunty. Zjišťuje ovšem, že samotnou sexuální zkušeností 

se v jeho životě nic zásadního nemění. V této souvislosti si také uvědomí hlubokou propast 

mezi pohlavním stykem a láskou. Potvrzuje se, že zlomovým okamžikem v jeho životě je 

již zmíněný polibek a zároveň uvědomění si, že je do Nunziaty zamilovaný. Jak sám říká, 

teprve v jistém okamžiku poznal, co od Nunziaty očekává: 

 

 „non l'amicizia, non la maternità, ma l'amore (...) In conseguenza, giunsi a questa 

grande scoperta: che dunque, senza dubbio io ero innamorato di N. Così, era 

proprio essa, nella mia vita, il primo amore, di cui si racconta nei romanzi e nelle 

poesie! Io amavo Nunz., e certamente, senza saperlo, l'avevo amata fin dal famoso 

pomeriggio del suo arovo, forse fin dal momento stesso ch'ella m'era apparsa allo 

sbarco sulla banchina, col suo scialle in capo. E le sue eleganti scarpine dai tacchi 

alti! Convinto ormai di tale certezza, io ripercorrevo, adesso, con la memoria, tutte 

le capricciose vicissitudini, contrasti e dolori che m'avevano tenuto in propria 

balìa da duel nostro Montano pomeriggio fino a oggi: e ogni cosa, che prima non 

avrei saputo spiegarmi, adesso mi pareva spiegata. Rivedevo, allora, tutti quei 

trascorsi disordini e sbandamenti, finché non mi s'era mostrata, ad orientaci, la 

Stella Polare. Ecco, era questa, la mia Stella Polare: lei, Nunz., il mio primo 

amore!“ (s. 283)  

 

Ani přátelství, ani mateřství, ale lásku (...) V důsledku toho jsem učinil tenhle 

velký objev: že jsem tedy bezpochyby zamilovaný do N. Takže to byla v mém 

životě vlastně ona, moje první láska, o které se mluví v románech a v básních. 

Miloval jsem Nunz., a jistě jsem ji, aniž bych to tušil, miloval od toho slavného 

odpoledne, kdy přijela, možná o toho stejného okamžiku, kdy se přede mnou 

objevila při vylodění na molu, se svým šátkem na hlavě. A v těch elegantních 

střevíčkách na podpatku. Teď jsem o tom přesvědčen, a když si v paměti znovu 

projdu všechny ty nestálé nálady, spory a bolesti, které mě držely ve své moci od 

toho slavného odpoledne až dodnes, tak cokoliv, co jsem si dřív nedokázal 

vysvětlit, se mi teď zdá být vysvětleno. Znovu jsem tak viděl všechna ta zmatená 

pochybení a přešlapy, než se mi zjevila, aby mě nasměrovala. Polárka. Ano, to 

ona byla mojí Polárkou: Nunz, moje první láska! 
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Jedním dechem s tímto prohlášením pak Arturo dodává, že zároveň s tímto 

objevem si jasně uvědomil i hořkost, kterou mu láska k Nunziatě přináší: „Fra quante 

donne esistevano al mondo, se ce n'era una più di tutte impossibile per me, vietata al mio 

amore da una proibizione suprema, quest'una era N.: la mia matrigna, la sposa di Wilhelm 

Gerace!“
 86

 (s. 283) Arturo si uvědomuje, že již není možné couvnout a usilovat alespoň 

o přátelství mezi ním a  Nunziatou, a jako jediné východisko z této tíživé situace vidí 

„il castigo insopportabile di non rivedere più il suo viso!“
 87

 (s. 283), což je východisko 

s rysy typickými pro platonické lásky v bájných mýtech, které Arturo z literatury velmi 

dobře zná.  

Agostinův obecný vztah k ženám neznáme a vzhledem ke všem okolnostem by se 

dalo předpokládat, že ženy dosud v jeho životě nehrály žádnou specifickou roli, neřkuli že 

by si někdy uvědomoval, že je do nějaké ženy zamilovaný. To, co z příběhu známe, je 

vztah k jeho vlastní matce, který se v románu postupně vyvíjí. Celý příběh se odehrává pod 

jakýmsi stínem plodného matčina těla
88

. Jistota, kterou v osobě matky pociťoval na 

začátku příběhu, pro něj ovšem není tak jednoznačná v jeho průběhu. Odlišně začíná 

nahlížet i na její tělo, které pro něj vždy bylo jakýmsi symbolem bezpečí. Po příchodu do 

party chlapců se najednou setkává s narážkami na osobu své matky i na její nový vztah 

s mladým plavčíkem. Aniž by měl Agostino jakékoliv předchozí tušení, chlapci mu 

vysvětlí, co spolu obvykle dělají dva milenci. A ačkoliv mu není nepříjemné, že středem 

debaty je právě jeho matka, cítí zároveň, že v něm toto vysvětlování probouzí zvláštní 

směs nejasných vzpomínek, které zpětně potvrzují slova, která právě slyšel. Od této chvíle 

se začíná vypořádávat s novým poznáním, které mu z jedné strany otevírá oči, z druhé 

strany ho ovšem zbavuje jakékoliv jistoty. Matčino tělo pro něj přestává být pouze tělem 

matky a začíná ho vnímat spíše jako tělo ženy, což se projeví hned po příchodu domů, kdy 

se ocitne u polootevřených dveří do matčina pokoje a začne nechtěně zkoumat její ženskou 

postavu. Uvědomuje si, že je tímto pohledem fascinován, ačkoliv dříve by ho ani 

nenapadlo podívat se na svlečenou matku, jak tomu bylo například v okamžiku, kdy 

vesloval na loďce a matka se za jeho zády opalovala bez vrchního dílu plavek. Nyní zažívá 

zcela novou situaci:  
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 Pokud mezi všemi těmi ženami, které jsou na světě, byla pro mě jedna nedostupnější než ostatní, 
zapovězená mé lásce nejvyšším zákazem, byla jí N.: moje macecha, manželka Wilhelma Geraceho! 
87

 nesnesitelný trest – již víckrát nespatřit její tvář   
88

 PARIS, R. Moravia. Una vita controvoglia. Roma: Castelvecchi, 2013, s. 180. 
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„Il primo impulso di Agostino, a tale vista, fu di ritirarsi in fretta; ma subito 

questo nuovo pensiero: ‘È una donna,‘ lo fermò, le dita aggrappate alla maniglia, 

gli occhi spalancati. Egli sítiva tutto il suo antico animo filiale ribelarsi a quella 

immobilità e tirarlo indietro; ma quello nuovo, ancora tildo eppure già forte, lo 

stringeva a fissare spietatamente gli occhi riluttanti là dove il giorno prima non 

avrebbe osato levarli. (...) Precipitando ad un trato dal rispetto e dalla riverenza 

nel sentimento contrario, quasi avrebbe voluto che quelle goffaggini si 

sviluppassero sotto i suoi occhi in squaiataggini, quella nudità in procacità, 

quell'incoscienza in colpevole nudità. (...) Intanto mentre il sangue gli saliva 

rombando alla testa, si ripeteva: “È una donna... nient'altro che una donna.“  

(ss. 34-35)  

 

Prvním Agostinovým hnutím při tomto pohledu bylo rychle odejít, hned ho však 

zastavila jiná myšlenka: je to žena – a prsty zůstaly přitisknuté na klice a oči se 

doširoka rozevřely. Cítil, jak se v něm starý synovský cit proti té nehybnosti bouří 

a jak ho táhne zpátky; ten nový však, ještě bázlivý, ale už silný, ho nutil, aby 

nelítostně upřel zdráhavé zraky tam, kam by se je byl den předtím neodvážil 

pozvednout. (...) Od úcty a vážnosti klesl náhle k opačnému citu, skoro jako by 

chtěl, aby se matčina neobratnost změnila před jeho očima v nevázanost, nahota 

ve vyzývavost, nevědomost v nahotu plnou viny. (...) Zatímco mu do hlavy 

stoupala rozbouřená krev, opakoval si: „Je to žena... je to jen žena. (s. 37)  

 

Na rozdíl od Arturova vztahu k Nunziatě, Agostino vůči své matce v této situaci 

pociťuje spíše odpor a pohrdání než lásku. Láska k této ženě, kterou dosud cítil, byla láska 

syna vůči matce, a i tato láska nyní začíná být tím nejistější, čím více roste jeho zvědavost 

vůči matčinu tělu. Tato zvědavost, doprovázená prvními erotickými představami, ovšem 

není známkou perverze, ale především přitažlivostí, která v sobě nese i touhu po jakési 

odvetě člověka, který si začíná uvědomovat, že byl dosud nějakým způsobem klamán. 

Jistotu, kterou nyní Agostino ztratil, hledá v sexuální zkušenosti. Ovlivněn partou, 

touží po návštěvě nevěstince, kterou vidí jako jediné možné východisko ze své zoufalé 

situace. Tato návštěva, kterou se mu podaří zrealizovat, ovšem k žádné toužebné změně 

nevede a pravděpodobně by ani nevedla, pokud by její účel byl skutečně naplněn, což se 
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nestalo. Sehnat potřebné peníze pro Agostina nebyl problém a o zbytek se postaral jeden 

z chlapců z party, Tortima. Ten se ovšem záhy postaral i o to, aby Agostinovy peníze 

použil pouze ve svůj prospěch, a jediný zážitek, který si tak Agostino může z nevěstince 

odnést, je, kromě trpkého pocitu rozčarování, pohled na prostitutku v poloprůsvitných 

šatech. Tento pohled je pak znovu konfrontován s pohledem na matku, oblečenou pouze do 

poloprůsvitné noční košile. Spokojuje se s tím, že mu z návštěvy nevěstince bude muset 

stačit pouhý pohled na polonahou ženu, ovšem o to trpčí je jeho zjištění, že tento pohled, 

jak se z románu dozvídáme: „non soltanto (...) non si frapponeva come uno schermo fra lui 

e la madre, come aveva spjato, ma confermava in qualche modo la femminilità di 

quest'ultima.“
89

 (s. 76) Dalo by se tedy říct, že se návštěva nevěstince minula účinkem, 

stejně tak jako se minuly účinkem Arturovy milostné návštěvy Assunty. Toto není jediná 

paralela, se kterou se v dílech setkáváme. Patrné je i podobné pojetí intimity. Tak jako se 

Agostino zprvu stydí podívat na matku, oblečenou pouze do poloprůsvitné noční košile, 

nebo tak jako by ho ani nenapadlo podívat se na matku, která se opaluje se svlečeným 

vrchním dílem plavek, stejně tak je v rozpacích Arturo, když se v jeho pokoji ocitá 

Nunziata oblečená pouze v noční košili. Ptáse jí: „tu non ti vergogni di me?“
90

 (s. 155) Ani 

jedna z žen se přitom necítí nepatřičně, neboť důvod, proč jsou takto oblečeny, nemá 

žádnou souvislost s vyzývavostí a sexualitou a to, že pohled na ně oba chlapce pobuřuje, je 

dáno jejich náhlou vnitřní změnou v pohledu na tyto ženy.  

Rozhodnutí řešit vlastní zoufalý stav prostřednictvím sexuálních zážitků se v obou 

dílech neobjevuje náhodou. Doba, ve které obě díla vznikala, je silně ovlivněna 

psychoanalýzou, která se jakožto věda se objevuje v první polovině 20. století zejména 

v souvislosti s výzkumy Carla Gustava Junga a Sigmunda Freuda. Psychoanalýza hledá 

motivy lidského chování v neuvědomovaných procesech, skrytě se odehrávající v lidském 

nitru, podle Freuda pak hrají hlavní roli pudy, a to především pud sexuální. Velký příchod 

psychoanalýzy se logicky projevil i v italské literatuře
91

, kde je jí významně ovlivněna 

i tvorba Moravii a Morantové. V Moraviových dílech je sexuální tematika téměř vždy 

přítomna a hraje velkou (a někdy dokonce zásadní) roli. Ani v díle Morantové přitom není 
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 nejenomže se (...) nestavěl mezi něho a matku jako ochranná clona, jak doufal, ale potvrzoval jaksi 
matčinu ženskost. (84) 
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 ty se přede mnou nestydíš?  
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 Explicitně poprvé v roce 1923, kdy vychází román La coscienza di Zeno (č. Vědomí a svědomí Zena 

Cosiniho, H. Benešová [Jan Vladislav], 1975), ve kterém Italo Svevo vypráví příběh muže, který se rozhodne 

skoncovat s kouřením s pomocí psychoanalytické léčby; vliv psychoanalýzy v italské literatuře je dále patrný 

(kromě děl Moravii a Morantové) v prozaickém díle Umberta Saby, Giuseppa Berty a mnoha dalších.  
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Freudův vliv zanedbatelný. Oba analyzované romány jsou toho důkazem nejen pojetím 

sexuálních zkušeností protagonistů, ale i samotnou koncepcí románů, jejichž linie vede od 

nevědomí k vědomí, tj. k uvědomění, které je charakteristické pro dospělý věk.  

Manuele Gragnolati ve svém díle
92

 srovnávajícím jazyk Danta s jazykem dvou 

spisovatelů 20. století – Morantové a Pasoliniho – uvádí, že sexualita a potažmo 

uvědomování si rozdílů mezi světem mužů a žen, se v díle L'isola di Arturo odráží i ve 

zvoleném lexiku a ve formě dialogů. Když například Nunziata prezentuje své myšlenky 

o posmrtném životě, Arturo jimi pohrdá až do chvíle, kdy připustí možnost, že by se po 

smrti setkal se svou mrtvou matkou. Uvědomí si přitom fakt, že jeho argumentování proti 

Nunziatiným názorům není podmíněno jeho nesouhlasem s jejími myšlenkami, ale oponuje 

jí spíše ze zvyku a proto, že on by jako muž měl mít navrch a měl by znát veškerou pravdu.  

Dalším prvkem, se kterým se v souvislosti se sexualitou v obou dílech objevuje, je 

homosexualita. Již samotný fakt, že toto téma je v textech konfrontováno, mnoho vypovídá 

o osobnostech Morantové i Moravii, kteří se zapojení tohoto tématu do literatury nestranili, 

ačkoliv oba svá díla psali v době, kdy byla homosexualita považována za tabu a tvůrčí 

svoboda literátů byla omezována cenzurou. Té Moravia čelil mj. proto, že jeho díla byla 

považována za příliš pornografická, pokud jde o zpracování erotických témat. Sám vůči 

tomuto nařčení argumentuje tím, že jeho kritici neumějí rozlišovat mezi pornografií 

a erotismem
93

. V případě krátkého románu Agostino stála navíc právě literární kritika za 

prodlevou mezi napsáním a vydáním díla.  

V díle L'isola di Arturo se o otcově homosexualitě dozvídáme až téměř na konci 

příběhu, kdy Arturo odhaluje skutečný důvod a cíl jeho cest mimo ostrov. Jedná se 

o poznání rychlé, pro chlapce bolestné a zároveň osudové, protože je jedním z motivů pro 

opuštění ostrova i otce, který mu byl až dosud vzorem. Tím, co Artura pobuřuje, ovšem 

není otcova homosexualita, ale fakt, že ho otec dosud klamal. Agostina se homosexualita 

netýká tak bezprostředně jako Artura, nicméně i on je s ní konfrontován. Díky znalosti 

básní se mu podaří vymanit se Sarovi, který se s ním pokouší o sexuální sblížení. Jaké 

přesně má úmysly přitom Agostino tuší jen velmi matně. I v tomto případě mu chlapci 

z party podají dostačující vysvětlení. Agostina přitom více než samotná Sarova nabídka 

pobuřuje pocit bezmocnosti. Ze strany chlapců se mu dostává výsměchu, se kterým, ač je 

neoprávněný, nic nezmůže. Fakt, že se s tímto pocitem dokáže vyrovnat, ho pak posouvá 
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dál směrem k dospělosti. V obou dílech je téma homosexuality přítomné, přičemž ani ze 

strany Artura, ani ze strany Agostina se nesetkáváme s žádným opovržením vůči 

homosexualitě jako takové. Dalo by se říci, že větší nevraživost pociťuje Arturo, ani ten 

ovšem v románu nepodává jasné vysvětlení, zda je to otcova homosexualita, nebo spíše 

jeho dosavadní lži a klamání, které v něm vzbuzují vůči otci odpor. Druhá varianta se jeví 

jako pravděpodobnější.  

Morantová je ve svém vyjadřování umírněnější. Zastává ovšem názor, že vyhýbat 

se erotickým tématům v literatuře by bylo pošetilé, neboť sexualita je přirozenou součástí 

lidského života. Je ovšem nutné respektovat lidskou osobnosti, aby se erotické momenty 

v literatuře nestaly obscénními či směšnými. Jako příklad uvádí Morantová svého 

současníka Umberta Sabu, který v románu Ernesto (dokončen 1953, poprvé publikován 

1975) vypráví o prvních sexuálních zkušenostech dospívajícího chlapce, tj. zpracovává 

téma obou analyzovaných děl Morantové a Moravii. Autorka oceňuje jeho rezervovanost 

při uchopení erotické tematiky, což je, jak uvádí, rovněž přístup, který musela sama zvolit 

při psaní románu L'isola di Arturo.
94

 

Jak uvádí Morantová, sexualita je přirozenou součástí lidského života a velkou roli 

hraje v období dospívání. Vzhledem k tomu, že obě analyzovaná díla se zaměřují právě na 

toto období, lze konstatovat, že sexualita je tudíž jedním z hlavních témat obou děl, ačkoliv 

se explicitně o téma stěžejní nejedná.  

 

4.3 Vnitřní svět protagonistů  

Na obě analyzovaná díla lze nahlížet jako na rekonstrukci cesty dospívajících 

chlapců směrem k dospělosti, přičemž hlavní změny se pochopitelně odehrávají v psychice 

obou protagonistů. V jejich vnitřním světě hrají důležitou roli ženy, jejich vztah k nim 

a první sexuální zkušenosti. Zmíněná témata byla rozebrána v kapitole Dospívání 

a uvědomování si vlastní sexuality. Tato část je věnována ostatním signifikantním 

procesům odehrávajícím se v nitru protagonistů, a některým jejich činitelům.  

Jednou ze silných emocí, kterými jsou obě díla protkána, je žárlivost. Arturo 

nejprve žárlí na všechny, jimž by mohl jeho otec věnovat více pozornosti, než jemu 

samotnému. Zatím netuší, co se odehrává během otcových cest mimo ostrov, přesto ho již 

dráždí např. hodinky, na kterých otci záleží, protože je dostal od svého přítele. O to víc ho 
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pak raní fakt, že mu otec není ani trochu vděčný za nalezení těchto hodinek po jejich ztrátě. 

Když si otec přivádí domů Nunziatu, stává se dalším podnětem k žárlivosti tato žena. 

Arturo již není tím jediným, za kým se otec na ostrov vracel. Nejprve Arturo na Nunziatu 

žárlí proto, že je novou osobou blízkou jeho otci, později se právě Nunziata stává osobou, 

o jejíž přízeň usiluje, a žárlí tak na jejího syna Carmina, kterému žena přirozeně věnuje 

svou pozornost (a kterému dává polibky, jak již bylo uvedeno). Carmine je navíc podle 

Artura mnohem hezčí než on. Nejenom že má blonďaté vlasy jako otec (přičemž Arturo je 

tmavovlasý, a i proto ho otec oslovuje moro, tj. Mouřeníne), má je navíc i krásně kudrnaté. 

(s. 227, 231) V kapitole pojmenované La grande gelosia (Velká žárlivost) Arturo popisuje, 

jak mu ona „fatale venuta del fratellastro“
95

 (s. 241) začíná stále více vadit a uvažuje 

o nějakém činu, jímž by na sebe upoutal Nunziatinu pozornost. Rozhodne se pro 

fingovanou sebevraždu. Původně pouze předstíraná sebevražda se ovšem stává skutečným 

ohrožením jeho života. V zásadních chvílích, kdy se zmítá mezi životem a smrtí, myslí na 

Nunziatu, na svou vlastní matku i na fenu Immacolatellu, důležitou společnici v jeho 

životě (viz později). Z tohoto stavu procitá s touhou políbit Nunziatu, která plná obav bdí 

nad jeho lůžkem. „Ero vivo, questa donna che invocava ,Artù‘ non era mia madre, ma la 

mia matrigna. E la ragione suprema della mia esistenza era: di baciare costei!“
96

 (s. 248) – 

popisuje Arturo okamžik procitnutí. Doba rekonvalescence, která následuje po této 

sebevražedné nehodě, Artura vnitřně posílí a vychází z ní jako dospělejší člověk. Blažený 

pocit prožívá, když si uvědomuje například to, že Nunziata se za něj celou dobu modlila 

a zejména pak v okamžiku, kdy Nunziata, zatímco o něj pečovala: „Aveva picchiato 

Carmine per me! Questa, veramente, era la massima delle massime prove che avrei potuto 

aspettarmi, anche nelle mie speranze più ambiziose!“
97

 (s. 250) Sebevražda a následná 

rekonvalescence představují mezník v Arturově životě, podstatný zejména pro jeho vnitřní 

vnímání okolní reality, protože umírní jeho city vůči Nunziatě. Pocit náklonnosti vůči ní se 

však nevytratí nikdy.  

Způsob, jakým Morantová pracuje s otázkou víry, je rovněž pozoruhodný. Nunziatu 

představuje jako postavu velmi zbožnou až pánbíčkářskou, soudě například podle množství 

náboženských rekvizit, které si s sebou na ostrov přiváží. Arturův otec je naopak ateista, 

ačkoliv před sňatkem na přání Nunziaty přistoupí na svatou zpověď. V pasážích, kde se 
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 osudový příchod nevlastního bratra 
96

 Byl jsem naživu, ta žena, která volala „Artù“ nebyla moje matka, ale macecha. A největším smyslem mé 
existence bylo ji políbit!  
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 Uhodila kvůli mě Carmina. Tohle byl skutečně ten největší ze všech největších důkazů, který jsem vůbec 
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Arturo k otázkám víry vyjadřuje, je nejvíce patrná ironická stránka románového jazyka, 

neboť Arturo, stejně tak jako jeho otec, vírou pohrdá a vyznává zcela jiné zásady. Ve 

vztahu k ženám a víře například zastává názor, že „le donne sono tutte una razza senza 

fede.“
98

 (s. 245)  

Žárlivostí je prostoupen i román Agostino. Chlapec pociťuje silnou žárlivost 

a potažmo nenávist vůči Renzovi, matčinu novému nápadníkovi. Předtím, než ho matka 

poznala, měl Arturo pocit, že veškerá její pozornost je věnována právě jemu. Nutno přitom 

dodat, že ani Agostinova matka, ani Nunziata zájem o „své“ chlapce neztrácejí. Chlapci 

jsou ovšem ve věku, kdy jsou velmi zahleděni pouze sami do sebe a vyžadují, aby právě 

jim byla veškerá pozornost věnována. Arturo se necítí dobře, když je na jeho matku, která 

stále tvoří centrální bod jeho myšlení, upínána pozornost. Byl by nejradši, kdyby se o ní 

vůbec nemluvilo, když mu například chlapci v partě dávají najevo, že ji znají, že je to „la 

più bella donna della spiaggia“
99

 (s. 23) apod., ačkoliv v něm jejich vyprávění zároveň 

vzbuzuje zvědavost. Snad by se jako žárlivost mohlo označit i to, co Agostino pociťuje 

vůči chlapcům z party, tj. vůči chlapcům z jiné, nižší sociální třídy, než ke které náleží on 

sám, přestože jim objektivně nemá co závidět, a dokonce vůči nim mnohdy cítí spíše 

odpor, což si sám uvědomuje: „Soltanto, come al solito, la sua ripugnanza non era più forte 

della torbida attrattiva che lo legava alla banda; e, mescolata con essa indissolubilmente, 

non gli permetteva di capire quanto piacere si nascondesse in realtà in fondo a duel 

ribrezzo.“
100

 (s. 47) V neposlední řadě pak závidí Tortimovi, který ho zavede do 

nevěstince, ovšem přijetí se tam dostane jen jemu samotnému, zatímco Agostino je 

vykázán. Tak jako u Artura došlo k jistému umírnění neustálého pocitu žárlivosti po 

předstírané sebevraždě, došlo k podobnému umírnění i u Agostina, a to v okamžiku, kdy si 

v závěru textu zřetelně uvědomí, že do doby, než s ním bude jednáno jako se skutečným 

mužem, uplyne ještě mnoho času, a požádá matku o předčasný návrat domů.  

Arturo i Agostino žijí v jakémsi svém vnitřním uzavřeném světě.  V případě Artura 

se přitom jako čtenáři dozvídáme mnohá jeho zákoutí, vzhledem k postoji, který 

Morantová pro tvorbu románu zvolila. Arturův svět je ovlivněn světem antických mýtů 

a jistou samotou, ve které žije. Jeho společníkem se tak stávají jeho vlastní myšlenky 

a literatura. Cíl, k němuž se upíná, je odjezd na dalekou cestu společně se svým otcem, ke 
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 ženy jsou všechny jedna cháska bez víry.  
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 Největší krasavice na pláži (26) 
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byla nerozlučně spojená, nedovolovala mu pochopit, kolik potěšení se pod tím odporem skrývá. (s. 52) 
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kterému vzhlíží a zároveň se cítí být jeho otrokem
101

. Teprve mimo ostrov se podle 

Arturových představ nachází skutečný svět. Po celou dobu dospívání tak pociťuje jakýsi 

neklid, doprovázený znevažováním své vlastní osoby. Říká například, že „l'immaturità era 

la mia vergogna.“
102

 (s. 35) Vedle otce, nesoucího vzhledem ke svému původu severské 

rysy, a později i vedle bratra Carmina, připomínajícího otce, se Arturo cítí velmi 

ošklivý.
103

  

 Stejně tak Agostino touží po tom, aby rychle dospěl, a vědomí, že uplyne ještě 

mnoho času, než se stane skutečně dospělým, ho tíží. I on si uvědomuje svou fyzickou 

nedokonalost a především nevyspělost, pokud jde o vlastní vzhled, a to zejména 

v okamžiku, kdy je mu kvůli této skutečnosti odepřen vstup do nevěstince, jehož návštěva 

má jeho problémy definitivně vyřešit. S vnitřní netrpělivostí se oba chlapci snaží aktivně 

bojovat a věří v její zažehnání pomocí nějakého činu, přestože Arturo je postavou, která se 

spíše než k akci upíná k úvahám a k literatuře.  

Jednání obou chlapců je spíše neuvědomělé a náhodné. U Artura přitom známe jisté 

ideje, kterými se v životě řídí. Říká jim, jak již bylo uvedeno, certezze assolute a ve 

stejnojmenné kapitole (Le Certezze Assolute) je jasně definuje
104

, přičemž i v následujícím 

textu na tato pravidla často odkazuje. Důležitým referenčním bodem, ke kterému se upíná 

jeho myšlení, je smrt jeho vlastní matky. V souvislosti s ní si připomíná i smrt feny 

Immacolaty, která je mu v době jeho dětství jedinou společnicí a kterou později označí za 

jednu ze tří žen jeho života vedle své vlastní matky a Nunziaty, a vzhledem k tomu, že jak 

jeho matka, tak Immacolata nepřežily porod, obává se nebezpečí, které při porodu hrozí 

Nunziatě. Tématu se Morantová v románu dále dotýká v pasážích, kdy Arturo popisuje 

situaci kolem své sebevraždy, a přeneseně lze jako na smrt nahlížet i na totální zavržení 

vlastního otce ze strany Artura v závěru příběhu
105

. 
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O Immacolatelle Arturo opakovaně mluví jako o ženě - např. „pur essendo una 

femmina...“
106

 (s. 46) nebo „Si può dire che in tutta la mia fanciulezza io non conobbi altro 

essere femminile che Immacolatella.“
107

 (s. 47) S velkou empatií popisuje, jak se na něj 

v určitých situacích dívala právě tak, jako se dívají ženy, a co se asi v jejím nitru 

odehrávalo. Sám přitom připouští, že popisy se mohou zdát přehnané vzhledem k tomu, že 

se jedná o zvíře, nicméně pro něj je toto zvíře jediným společníkem a silná náklonnost 

k feně je tudíž přirozená. 

Arturo žije ve svém vlastním světě živeném bohatou fantazií, ovšem jeho opuštění 

rodného ostrova není podnímáno tím, že by si realizoval své dětské sny, ale tím, že se 

z tohoto svého fantastického snového světa probouzí a otevírá oči vůči realitě. Ostrov tak 

hraje roli jakési metafory
108

 a Arturo ho opouští sice plný naděje, ovšem značně zklamaný 

a nespokojený se vším, co se kolem něj děje. Zklamán dosavadním neúspěchem je 

v závěru příběhu i Agostino, ačkoliv ani jemu jistý optimismus nechybí.  Sní, stejně tak 

jako Arturo, o neznámém světě dospělých s nadějí, že po překročení jeho prahu se zbaví 

tíživých myšlenek. Morantová i Moravia se přitom ve svých textech opírají o skutečnost, 

že stát se dospělými znamená asistovat na bourání vlastních snů. Oba nejen těmito závěry 

dokazují svou schopnost zprostředkovat čtenářům přesný obraz postavení člověka 

v soudobé společnosti.
109
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5 Závěr  

Romány L'isola di Arturo Elsy Morantové a Agostino Alberta Moravii zpracovávají 

téma dospívání chlapců, jejichž životní příběhy jsou sice odlišné, přesto lze najít řadu 

styčných bodů zejména v jejich prožívání složitého období dospívání. Stejně tak lze styčné 

body najít i v uchopení tématu oběma autory. Způsob zpracování románů se liší, přesto lze 

stylistickou volbu autorů v obou případech označit za funkční vzhledem k pojetí tématu. 

Analytická část práce je rozdělena na dvě části – první se zabývá především srovnáním děl, 

zatímco druhá srovnáním protagonistů.  

Oba autoři zvolili pro analyzovaná díla formu románu. V případě Morantové se 

jedná o klasický román se složitou propracovanou architekturou, v případě Moravii jde 

o krátký román. V obou případech se přitom jedná o tzv. bildungsroman, vývojový román, 

zaměřující se především na složitou cestu dospívajících chlapců směrem k dospělosti. 

V obou románech se prolínají roviny snů a reality a oba jsou protkány různými, 

i protichůdnými liniemi a postupy – láska versus bolest, svět dětství versus svět dospělých, 

maskulinita versus feminilita, žena versus matka, mystično versus realita atd. Prvkem, 

který tyto postupy v dílech sjednocuje, je onen stěžejní prvek získávání zkušeností 

v průběhu dospívání.   

Prostředí obou románů je odlišné – divoká příroda ostrova Procida versus 

přímořské letovisko plné lidí. Nelze ovšem říci, že by tato odlišnost od sebe oba romány 

oddělovala. V obou případech je totiž důležitá symbolika místa (ostrova jakožto důvěrně 

známého místa odloučeného od okolního světa, přímořského letoviska jakožto místa 

neznámého a vzdáleného běžnému životu), spíše než jeho konkrétní lokace. Stěžejní je 

přitom to, co se odehrává v nitru protagonistů a to, v jaké společnosti se pohybují. 

Detailnímu popisu prostředí se věnuje zejména Morantová, v jejímž díle hraje ostrov spíše 

roli protagonisty než pouhé kulisy.  

Stěžejním tématem v obou dílech je dospívání protagonistů. Morantová přitom 

popisuje období přibližně dvou let, ukotvené do období celého dětství a dospívání Artura. 

Moraviův příběh se naopak odehrává v období pouhých několika dní, bez dalších odkazů 

k předcházejícímu období Agostinova života. Rozsah popisovaného období se zračí 

i v rozsahu samotných děl a potažmo v době, kterou autoři psaní románů věnovali. 

Události odehrávající se v době vzniku děl ani v jednom případě nehrají zásadní roli, 

romány jsou ukotveny v jiném, ne zcela jasně určeném časovém období, a jsou spíše 
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nadčasové. V Agostinovi je přitom patrná kritika současné společnosti, rozdělené do 

sociálních tříd.  

Pro vypravování příběhu zvolili oba autoři odlišné postupy. Morantová ke čtenáři 

promlouvá prostřednictvím vypravěče, kterým je sám Arturo. Ten s jistým odstupem, ne 

však méně autenticky, vypravuje své vzpomínky na dětství a dospívání. Moravia naopak 

zvolil vyprávění ve třetí osobě, kdy nezúčastněný vypravěč popisuje aktuální dění a hojně 

přitom nechává promlouvat samotného Agostina prostřednictvím přímé řeči. V díle 

Morantové nechybí empatie a vcítění do osoby protagonisty, které v Moraviově díle chybí, 

neboť autor věnuje více prostoru spíše dějové linii příběhu než vnitřnímu světu 

protagonisty, ačkoliv právě změny v jeho nitru zůstávají stěžejním tématem celého díla. 

Morantová nenechává nic náhodě, pokud jde o popisné pasáže, a její jazyk je 

subjektivnější, než jazyk Moraviův, v jehož příběhu jsou rovněž vynechány popisné pasáže 

a vypravování tak má větší spád. Z tohoto důvodu je větší prostor v příslušné kapitole 

věnován právě dílu L'isola di Arturo, ve kterém autorka pracuje s jazykem a velkou péči 

věnuje i volbě jmen postav.  

V části věnované komparaci protagonistů Artura a Agostina je prostor věnován 

jejich rodinným vztahům, dospívání a uvědomování si vlastní sexuality a jejich vnitřnímu 

světu. V rodinných vztazích obou se jasně odráží komplikovaná rodinná situace Morantové 

i Moravii. Rodinné vztahy Artura i Agostina jsou odlišné, společný oběma je přitom fakt, 

že nežijí v úplné rodině a nemají vlastní sourozence. Pro Artura je klíčovou postavou otec, 

kterého ovšem vídá velice málo z důvodu jeho cest mimo ostrov. Důležitými osobami pro 

oba protagonisty jsou jejich matky – ať už je to matka nevlastní v případě Artura, nebo 

ovdovělá vlastní matka v případě Artura. Vztah obou chlapců k těmto ženám se v průběhu 

příběhu vyvíjí a je důležitým referenčním bodem jejich dospívání. Téměř všechny činy, ke 

kterým se chlapci uchylují, jsou motivovány právě složitou rodinnou situací, resp. vztahem 

k matce.  

Dospívání obou chlapců, jejich uvědomování vlastní identity a vlastní sexuality 

není jednoduché. Oba prožívají chvíle plné trápení a vnitřního neklidu, se kterým se 

rozhodnou bojovat prostřednictvím první sexuální zkušenosti. V obou případech se ovšem 

tento čin mine účinkem – ať už je to proto, že se po něm nic nezmění, jako je to v případě 

Artura, zamilovaného do vlastní matky, nebo proto, že k němu ani nedojde, jako je tomu 

v případě Agostina. Oba chlapci tak musejí dál bojovat sami se sebou a sami se musejí také 
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vyrovnat s novým pohledem na svět, který se jim otevírá spolu se vstupem do světa 

dospělých.     

Oba protagonisté žijí ve svém vlastním světě, zejména pak Arturo, který čtenáře 

také dopodrobna seznamuje s pravidly tohoto světa. Oběma společná je rovněž žárlivost, 

kterou pociťují vůči všem potenciálním rivalům, usilujícím o přízeň osob, na nichž 

protagonistům záleží, tj. o přízeň otce a později Nunziaty v případě Artura a o přízeň 

matky v případě Agostina. S pocity, které oba protagonisté prožívají, se detailně 

seznamujeme zejména v případě Artura, neboť, jak již bylo řečeno, Moravia se ve svém 

krátkém románu zaměřuje zejm. na dějovou linii příběhu, zatímco Morantová čtenáře 

dopodrobna a velmi emotivně seznamuje se všemi okolnostmi, které by v příběhu mohly 

hrát roli.   

I přes odlišnosti mezi romány L'isola di Arturo a Agostino lze říci, že k sobě obě 

díla mají velmi blízko. Důvodem je zejména zpracovávání stejného tématu, ačkoliv k němu 

oba autoři přistupují odlišně a odlišná je i jejich volba stylistického zpracování děl. Oba 

nás nicméně nechávají nahlédnout do vnitřního světa dospívajících protagonistů Artura 

a Agostina, ovlivněného do velké míry proměňujícím se vztahem k matce, a oba nám 

umožňují prožít spolu s protagonisty stěžejní moment nelehkého stanutí na prahu 

dospělosti.   
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6 Riassunto 

 

La tesi ha carattere comparativo e si concentra sul confronto tra i due giovani 

protagonisti dei romanzi L'isola di Arturo di Elsa Morante e Agostino di Alberto Moravia 

con particolare attenzione  alla linea tematica dell'iniziazione, intesa nel suo significato di 

passaggio dallo stato dell'infanzia a quello dell'adolescenza, comune a entrambe le opere. 

Nel contempo vengono messi a confronto anche gli  approcci dei due autori nei confronti 

di tale tematica  unitamente alle loro scelte stilistiche. 

Tutti e due gli due scrittori sono personalità di primo piano della scena letteraria 

italiana del Novecento. Per un ventennio la Morante e Moravia sono stati sposati  e la loro 

opera, nel periodo della loro unione, si è sviluppata a partire dallo stesso contesto storico 

e sociale. Tutti e due hanno scritto le proprie opere in un’epoca in cui il pensiero in Europa 

subiva l'influenza delle teorie improntate alla psicanalisi freudiana, teorie che sono entrate 

anche nella letteratura dell'epoca, e con esse il tema della sessualità nell'età 

dell'adolescenza. Entrambi gli scrittori si confrontano con questo tema nelle loro opere. 

Come protagonisti scelgono adolescenti di cui descrivono quel percorso di crescita e di 

maturazione che va dall'infanzia all'età adulta. L'obiettivo di questa tesi è di mettere 

a confronto ciò che è simile e ciò che, invece, appare differente nell'approccio degli 

scrittori a questo tema.   

Dopo aver presentato i due autori, le loro opere e la loro collocazione nel contesto 

letterario dell'epoca, la tesi si concentra sul confronto fra le due opere prese in esame e, 

successivamente, sul confronto fra i protagonisti di queste stesse opere. Nella prima parte 

della tesi vengono analizzate le opere dal punto di vista della loro struttura narrativa, 

dell'ambiente in cui sono calate, del tempo della narrazione e del ruolo del narratore. Nella 

seconda parte, invece, l'attenzione si concentra sul confronto tra i protagonisti; in questa 

parte i singoli capitoli sono dedicati alle relazioni familiari dei protagonisti, alla loro 

maturazione, alla consapevolezza della propria sessualità e al loro "mondo interiore". Ogni 

capitolo di questa seconda parte è stato scelto partendo dall'analisi dei momenti chiave 

della vita dei due protagonisti delle opere della Morante e di Moravia. 

Anche se le storie di Arturo e di Agostino sono diverse, si possono trovar alcuni 

punti in comune fra loro, soprattutto per quanto riguarda le esperienze adolescenziali di 

entrambi i protagonisti. Allo stesso modo si possono trovare diversi punti in comune anche 

per quanto riguarda la concezione del tema “adolescenza” da parte di entrambi scrittori. 
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Tutte e due le opere sono scritte in forma di romanzo. Nel caso della Morante si tratta di un 

romanzo tradizionale con una struttura piuttosto complessa, mentre nel caso di Moravia si 

tratta di un romanzo breve. In tutti  e due i casi si parla di Bildungsroman, ovvero di 

romanzo di formazione con un proprio centro di interesse focalizzato in primis su quel 

percorso di crescita dei protagonisti che va dalla fanciullezza all'età adulta. Nelle due opere 

si intrecciano i piani narrativi del sogno e della realtà;  tutti e due  i romanzi sono percorsi, 

inoltre, da diverse linee tematiche - amore vs. dolore, mondo dell'infanzia vs. mondo degli 

adulti, mascolinità vs. femminilità, donna vs. madre, mito vs. realtà. L'elemento unificante 

è costituito dal processo continuo di acquisizione di esperienze durante gli anni 

dell'adolescenza. 

L'ambiente dei romanzi è differente: la natura quasi selvaggia dell'isola di Procida 

nel romanzo della Morante vs. lo stabilimento balneare pieno di gente in quello di 

Moravia. Non si può dire, in ogni caso, che questa differenza costituisca un tratto distintivo 

dei due romanzi: in entrambi i casi ciò che importa è il simbolismo dei luoghi piuttosto che 

la loro precisa collocazione geografica.  

La Morante racconta la storia attraverso la voce del protagonista che ci narra della 

sua infanzia e della sua adolescenza in forma di memoria, concentrando la propria 

attenzione su un periodo chiave della durata di circa due anni; Moravia, invece, sceglie il 

narratore in terza persona che descrive una serie di eventi svoltisi nell'arco di pochi giorni. 

Gli avvenimenti storici del periodo in cui le due opere sono ambientate non sono funzionali 

alla comprensione dei contenuti delle opere stesse; entrambi i romanzi possono, infatti,  

essere considerati opere in tutto e per tutto atemporali. 

La Morante si dimostra capace di entrare in sintonia col protagonista, Moravia 

invece privilegia una linea prettamente narrativa del racconto. Il suo romanzo breve 

possiede quindi un ritmo narrativo superiore a quello della Morante, la quale dal canto suo 

predilige descrivere in modo dettagliato tutto ciò che potrebbe essere essenziale per lo 

sviluppo della trama. La Morante riserva, ad esempio, molta attenzione al linguaggio e alla 

scelta dei nomi dei protagonisti. 

Nella parte dedicata al confronto fra i protagonisti Arturo e Agostino, ampio spazio 

è dedicato ai loro rapporti familiari, alla loro maturazione, alla presa di coscienza della 

propria sessualità e al loro mondo interiore. Comune ai due protagonisti è la situazione 

familiare abbastanza complessa che riflette, in entrambi casi, i rapporti difficili nelle 

famiglie dei due autori. Comune ad Arturo e ad Agostino è anche il rapporto instabile con 
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la figura della madre, vista come imprescindibile elemento di riferimento nella loro vita. 

Ma li accomuna anche il sentimento di gelosia che segna i loro destini negli anni 

dell'adolescenza: entrambi sentono, ad esempio, che a loro potrebbe non essere dedicata 

tutta l'attenzione da parte delle persone a cui tengono molto. 

La maturazione, la consapevolezza della propria identità e della propria sessualità 

non sono conquiste semplici e sono spesso accompagnate dal dolore e da disordini 

interiori. Entrambi i protagonisti cercano la via d'uscita da questa situazione attraverso le 

prime esperienze sessuali; esperienze che non sortiscono l'effetto sperato. Sia Arturo sia 

Agostino sono così costretti a continuare a combattere da soli con la realtà amara del 

mondo degli adulti, sulla soglia del quale si trovano.  
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