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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je představení románu Sestry Materassiovy,  

italského spisovatele Alda Palazzeschiho, v němž se autor pozoruhodným způsobem 

věnoval otázce morálky italské měšťácké společnosti v období počátku 20. století. Práce 

úvodem provází životní dráhou autora v historickém a uměleckém kontextu, stručně 

popisuje a charakterizuje celou jeho uměleckou tvorbu a způsob myšlení a nazírání na svět, 

v němž se autor pohyboval a působil. Obsahem práce je rovněž načrtnutí tendencí 

avantgardního směru futurismu, k němuž byl autor v určité době své umělecké tvorby 

přizván a připojil se k jeho myšlenkám. Druhá část práce je věnována období 

experimentálních románů autora, které předcházely vydání románu Sestry Materassiovy.  

Stěžejní část práce je věnována rozboru Palazzeschiho románu Sestry Materassiovy, který 

představuje vrchol jeho literární a umělecké tvorby. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Aldo Palazzeschi, Sestry Materassiovy, italská próza 20. století. 

 

Abstract 

The subject of this thesis is a presentation of a work of art, The Materassi Sisters 

novel, written by an Italian writer, Aldo Palazzeschi, in which the author focused, in a 

remarkable way, to the class structure of Italian bourgeois society during the beginning of 

the 20th century. The introduction of this work guides through the life's career of the author 

in the historical and artistic context, briefly describes and characterizes his entire artistic 

production, and the way of thinking and seeing the world, in which the author moved and 

worked. This work contains also an outline of the trends of the futurism artistic direction, 

to which the author was invited at one time of his artistic creation and the ideas of which 

he joined. The second part of the thesis is devoted to the period of experimental novels of 

the author, that preceded The Materassi Sisters novel. The main part is devoted to the 

analysis of the Palazzeschi's novel, The Materassi Sisters, which represents the peak of his 

literary and artistic creation. 
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1 Úvod 

Cílem této bakalářské práce je zevrubně analyzovat pozoruhodný román Sestry 

Materassiovy italského spisovatele Alda Palazzeschiho a zařadit ho do celkového kontextu 

autorovy tvorby. Dílo tohoto originálního spisovatele je často charakterizováno jako 

přechod od avantgardy k tradici a od tradice opět k (neo)avantgardě. První čtvrtina 20. 

století se nejen v italské literatuře nese právě v tomto duchu, kdy se setkává tradice 

s avantgardními přístupy a postupy. 

Období přelomu století je možno v oblasti kultury a literatury označit jako 

dekadentní, úpadkové. 

V literární tvorbě se dekadence projevuje především rozpadem tradičních hodnot, 

literárních forem a vyjádřením krajního individualismu a formální uvolněnosti. Negace 

minulosti tak v podstatě zamítla veškeré pojetí literatury typické pro 19. století. Hledání 

způsobu vyjádření nového pojetí života a především pak reakce na soudobé problémy, tedy 

v první řadě hrůzy související s válečným konfliktem dosud nepoznaného rozsahu, vyústily 

v literární tvorbě tohoto období, k vytvoření mnoha individuálních poetik. 

Někteří autoři, kteří tvořili v duchu takzvané „poetiky dětství“, která byla založena 

na snu o nevinnosti dítěte, nahlíželi na realitu bezelstným pohledem dítěte. Opačným 

pólem pak byl futurismus, který soudobou společnost a strojovou civilizaci přijal a 

vyzdvihl jako krásu. 

Negace a odmítání tradičně zavedených literárních forem přinesla rozvrat klasických 

žánrů, výpravných forem a technik. Výpravná próza byla plná lyrických prvků, impresí, 

autoři využívali technik introspekce, sebepoznávání vlastního duševního života, vnitřního 

monologu a střídali nejrůznější časové plány. Románová postava byla nekonzistentní, 

stávala se mluvčím autora, mnohdy jeho autobiografickou projekcí. 

Ze zmíněné názorové a umělecké mozaiky individuálních poetik se nakonec 

vymezily dvě, o něco přesněji definovatelné, literární školy a to básníci soumraku, 

takzvaní krepuskoláři, a futuristé. Aldo Palazzeschi se jako jeden z mála literárních autorů 

své doby řadil k literátům, kteří v počátcích své tvorby prošli jak školou soumraku, tak 

názorovou školou futurismu. 

Právě charakteristické znaky obou zmíněných škol jsou částí této bakalářské práce 

stejně jako okolnosti a souvislosti, za kterých román Sestry Materassiovy vznikal.  
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Obsah bakalářské práce je věnován nejen životopisným údajům autora díla, ale též 

vymezení a dobovému kontextu, kterým byla jeho literární tvorba ovlivněna. 
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2 Aldo Palazzeschi, spisovatel a básník 

Aldo Palazzeschi, vlastním jménem Aldo Pietro Vincenzo Giurlani, se narodil roku 

1885 ve Florencii, zemřel roku 1974 v Římě a řadí se k světově uznávaným a ceněným 

italským autorům. Jeho tvorba zahrnuje období let 1904 až 1971. Je označován za jednoho 

z otců avantgardy, za představitele průkopnického a pokrokového postoje v literární 

tvorbě. Současně je považován za jednoho z nejoriginálnějších a nejuznávanějších 

italských spisovatelů 20. století. 

 Již od roku 1905 publikoval Aldo Palazzeschi svoji literární tvorbu pod 

pseudonymem Palazzeschi, což bylo příjmení jeho babičky, které byl nucen zvolit pro 

neshody se svojí rodinou.  

Aldo se narodil Albertu Giurlanimu a Amalii Martinelliovým ve Florencii. Na přání 

otce se přihlásil ke studiu účetnictví, na obchodní škole ve Florencii, kde získal titul 

účetního. 

   Jeho studia pak na přání otce pokračovala v Benátkách na obchodní škole, kterou 

však již o své vůli nedokončil a veškerý svůj volný čas se rozhodl věnovat umění, psaní a 

také herectví. Nejprve se zapsal do herecké školy známého herce, dramaturga a 

divadelního historika Luigiho Rasiho a v roce 1905 se pak stal členem divadelního souboru 

Virgilia Talliho.  

Postupně však Palazzeschi od divadelní činnosti sám upustil a věnoval veškerou 

svoji aktivitu literární činnosti, zejména básnické tvorbě. 

 Svoji literární dráhu zahájil Aldo Palazzeschi roku 1905 vydáním prvotiny složené z 

poetických veršů, které vydal na své náklady a pod smyšleným jménem imaginárního 

vydavatele Cesara Blanca, což bylo ve skutečnosti jméno jeho kocoura. Důvodem byla 

skutečnost, že nemohl pro vydání svých veršů najít vydavatele, který by byl ochoten jeho 

literární prvotinu vydat.  

Svojí první sbírku básní nazval I Cavalli bianchi (Bílí koně, 1905). Jednalo se o 

poezii, která se zvolenou tématikou i literárním stylem blížila poetice básníků soumraku.  

Tuto jeho literární prvotinu ocenil například básník působící v Římě Sergio Corazzini, se 

kterým si Palazzeschi dopisoval.  

O dva roky později publikoval sbírku Laterna (Lucerna, 1907), jejíž básně nesou pro 

tvorbu Palazzeschiho již velmi typické pohádkové motivy a především pak velmi obtížně 
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dešifrovatelnou symboliku, představovanou jak časovou, tak prostorovou statičností, 

monotónností a smutkem.  

Palazzeschiho první básně lze označit jako velmi temné nesnadno 

charakterizovatelné, plné již zmíněných obtížně dešifrovatelných symbolů. Přestože je psal 

jako mladík, opakovaně se v nich objevují témata blízká smrti a umírání, poezie se často 

zabývá motivy nemoci, nemohoucnosti a stáří. Formální stránka poezie je stejná, často se 

objevuje takzvaný trisillabo, tříslabičný verš. Jednotvárný rytmus koresponduje 

s prostorovou a časovou statičností všech básní.  

Autorův první román, psaný formou dopisů, nazvaný: Riflessi (Odlesky, 1908), je 

plný dekadentní mystiky a religionizity. V této románové prvotině je zcela zřejmý vliv 

secesní estetiky. Zajímavostí tohoto románového díla je to, že bylo v roce 1943 

přepracováno a rozšířeno pod názvem Allegoria di Novembre (Listopadová alegorie).  

Básně zařazené do další autorovy sbírky nazvané Poemi (Básně, 1909) jsou ve 

srovnání s předchozími sbírkami mnohem dynamičtější, optimističtější a po formální 

stránce odvážnější. Některé z básní jsou navzájem propojeny prostřednictvím jakési sítě, 

což jim dodává potřebnou dynamiku. Vedle verše tříslabičného zde nacházíme i verš 

šestislabičný takzvané senario. Charakteristikou tvorby autora tohoto období je postupný 

odklon od formálních kánonů.  

Za nejtypičtější básně této sbírky je možno považovat básně O mně, Habel Nasshab 

a Rio Bo.  Jejich originalitu ocenil i významný italský básník Filippo Tommaso Marinetti, 

zakladatel futurismu, jehož volným veršem byl Palazzeschi doslova nadšen. Na základě 

sbírky Poemi pozval Marinetti  Palazzeschiho mezi futuristy a ke spolupráci na tvorbě 

časopisu Poesia. Přijetím této nabídky se Palazzeschi roku 1909 v podstatě připojil k 

futuristickému hnutí, kde dále rozvíjel vyjádření svých pocitů označovaných kritiky za 

krepuskolární. Toto mu umožnilo vydat ve futuristické edici Poesia několik dalších děl - 

sbírku Incendiario (Žhář, 1910), román Il codice di Perelà (Perelův zákoník, 1911) a 

v časopise Lacerba vlastní manifest Il controdolore ( Antibolest, 1913). 

Nutno podotknout, že Palazzeschiho díla nebyla zdaleka tak razantní a agresivní, jak 

tomu bylo u jiných futuristů. Síla jeho tvorby spočívala především v originalitě, 

v jazykovém experimentování, individualismu, nekonvenčnosti a ironii. Básně měly 

pobavit, šokovat, nezřídka budily dokonce pohoršení.  

Ještě v předválečném období Palazzeschi, spolu s uznávaným italským spisovatelem 

Giovannim  Pappini a básníkem Ardengem Sofficim, vydávali časopis Lacerba. Díky 

podpoře ze strany futuristického spolku došlo ve značné míře k nárůstu publicity 
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Palazzechiho básní. Celkem překvapivě se jednalo i o jeho prvotiny, které se stylem 

dynamičnosti futurismu příliš neblížily, ba naopak vykazovaly spíše prvky statičnosti.  

 Na základě sílících projevů militarismu a nacionalismu mezi futuristy se Palazzeschi 

s tímto hnutím nakonec rozešel.  

Válečná léta strávil Palazzeschi jako voják v zázemí, převážně ve Florencii a Římě, 

druhou polovinu dvacátých let pak v Paříži. Dvacátá a třicátá léta věnoval za svého pobytu 

v Paříži převážně prozaické tvorbě a také přispíval svými eseji a vzpomínkami z období 

vojenské služby do mnoha novin a časopisů. Jednalo se především o autobiografickou 

protiválečnou prózu, psanou formou skic, vydanou pod názvem Due imperi...mancati ( 

Dvě... nepodařené říše, 1920), dále sbírku novel Il re bello (Krásný král, 1921) a  

experimentálně autobiografickou prózu La Piramide (Pyramida, 1926). Palazzeschiho 

literární myšlení se postupně měnilo, dokonce v rámci změny poetiky přepracovával 

některé své básnické prvotiny.  

 V roce 1932 vydal autobiografické postřehy z měšťanské Florencie konce 19. století 

nazvané Stampe dell´800 (Rytiny z 19. století, 1932), kde je již zcela patrný odklon od 

autorova experimentálního období a je již zřejmá jeho současná orientace ke klasickému a 

tradičnímu typu žánru románu za jehož vrcholné dílo je považován román  Le sorelle 

Materassi (Sestry Materassiovy, 1934).  

Poté co byl Palazzeschi jmenován členem poroty udílející cenu za poezii v rámci 

Mezinárodního bienále umění v Benátkách vydal v roce 1937 druhou sbírku novel, 

povídkový soubor Il paglio dei buffi (Svátek bláznů, 1937). Od roku 1937 spolupracoval 

Palazzeschi na základě pozvání ředitele Longanesiho s časopisem Antologie.  

  Na počátku čtyřicátých let, po smrti svých rodičů přesídlil Palazzeschi do Říma a 

svoj autobiografickou poválečnou tvorbu, plnou melancholie a kontroverzních svědectví 

z období druhé světové války, zasvětil vedle deníkových záznamů Tre imperi... mancati 

(Tři... nepodařené říše, 1945) především rozsáhlejší románové tvorbě představované 

romány  Fratelli Cuccoli (Bratři Cuccoliové, 1948) a Roma (Řím, 1953). Oba tyto romány 

byly odbornou veřejností příznivě přijaty. V tomto období byla také vydána básnická 

sbírka Viaggio sentimentale (Sentimentální cesta, 1955). 

Závěrečnou část tvorby autora možno charakterizovat návratem k narativnímu 

experimentování, nekonvenčnosti a groteskní surrealitě, představované romány Doge 

(Dóže, 1967), Stefanino (Stefanino, 1969) a humornou analýzou  Storia di un'amicizia 

(Příběh jednoho přátelství, 1971). Posledním autorovým dílem byla básnická sbírka Via 

delle cento stelle (Ulice sta hvězd, 1972).  
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Za literární a uměleckou tvorbu byla Aldovi Palezzeschimu udělena řada cen, uznání 

a vyznamenání. V roce 1957 mu byla udělena Accademia Nazionale dei Lincei Feltrinelli - 

Cena za literaturu. O tři roky později obdržel od univerzity v Padově titul honoris causa a v 

roce 1965 získal významnou literární cenu Gabriele D'Annunzio. V roce 1972 byl 

jmenován čestným členem Institutu věd a umění a Valné shromáždění členů Akademie 

umění v Pisa-Sodality dell'Ussero jej dokonce označilo za svého čestného člena. V roce 

1973 získal mimo jiné ocenění a vyznamenání: Perseu zlatý COFAT 1973-1974,  Grand 

Aigle d'Or de la Ville de Nice na festivalu International du Livre. V témže roce byl 

jmenován členem komise pro udělení "Zlaté knihy". 

V srpnu roku 1974 Aldo Palazzeschi zemřel. Příčinou úmrtí byl v podstatě neléčený 

zánět zubů a celková únava organismu související s  pokročilým věkem. 

V rámci své spisovatelské kariéry se Palazzeschi přiklonil k různým literárním  

směrům, vždy si však udržel ve svých dílech velkou míru individuality a originality. Jeho 

počáteční básnická tvorba vykazovala spíše elegické ladění, téma soumraku, temna, smrti, 

postupem času se však proměňovala v jakési škádlení a vtip, provokovala a odchylovala se 

od klasického vyprávění. Poetika jeho díla zůstala i přes různé směry jeho tvorby po celou 

dobu jeho literární dráhy neměnná.  
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3 Futurismus 

Futurismus a futuristická literatura vznikly v severní Itálii v první čtvrtině 20. století, 

v období před první světovou válkou. Jedním z jejich typických znaků byla snaha o 

reformování lidské činnosti a umění s cílem přizpůsobit se modernímu životu.                

Futuristická orientace se v literárních dílech projevila především v tematické rovině. 

Jednalo se o alegorické ztvárnění futuristických idejí, jako je například vůle, energie, 

rychlost a zavržení všeho pomalého či zastaralého. Futurismus odmítal a likvidoval 

tradiční hodnoty, dosavadní zvyklosti, vytvářel ve čtenářích pocity konfliktů mezi starými 

a novými trendy a přesvědčoval je o správnosti nové moderní doby, způsobu života, 

nových souvislostech a životních hodnotách.  

Opozice vůči tradičním zvyklostem se projevovala nejen v obsahu literárních děl, ale 

i v jejich formě. Nejasné hranici mezi jednotlivými literárními žánry, útvary, tedy díly 

básnickými, prozaickými a dramatickými, dominovala poezie, která rušila starou skladbu a 

zavedenou básnickou formu a místo ní používala sloves v infinitivu a odstraňování 

přídavná jména. 

Ke zdůraznění rychlosti vytvořili futuristé teorii osvobozených slov, což byla slova, 

nebo jen hlásky ve větě nebo verši, volně volená, bez návaznosti na předešlý text nebo 

jednotlivá slova, na jejich logické vazby a pravidla syntaxe. Rušila se interpunkce, 

vyžadovalo se prudké tempo, užívalo se místo teček, čárek a pomlk značek matematických 

a hudebních. Náhodnost a nekonečné řady volných asociací byly novým básnickým 

trendem.  

Zásadně byla odmítána tradiční témata, jako je láska, příroda, vlast a jiné. Naopak 

byla vyžadována uvolněná grafická stavba, přesnost, zkratkovitost a zachycení zvuku. 

Futurismus je první avantgardní směr považovaný za umění budoucnosti. O 

futurismu lze říci, že jeho myšlenky, především dynamika a důraz na mládí, přežívají 

v literatuře dodnes zejména v tzv. sci-fi literatuře. 
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3.1 Futurismus v italské literatuře 

Za počátky futurismu v italské literatuře je považován rok 1909, kdy italský básník 

Filippo Tommaso   Marinetti, zakladatel a vůdce italského futurismu vydal v pařížském 

listu Le Figaro první manifest futurismu, v němž shrnul program novátorského literárního 

směru do několika základních bodů, kterými byla krása neklid, rychlost a vzájemný boj 

poezie odvahy a revolty. Futurismus v literatuře tak prezentoval v podstatě vítězství 

člověka nad přírodou.   

Futuristická edice přidružená k časopisu Poesia vydala v prvních třech letech své 

existence (1909 – 1912) řadu manifestů a propagačních materiálů, zejména pak stěžejní 

díla Marinettiho, zakladatele futuristického hnutí a dalších jeho členů, mezi něž se zařadil i 

Aldo Palazzescchi.  

Futurismus měl nejednotnou ideologii, postupně se k němu připojovaly v podstatě 

všechny politické strany, především levicového charakteru, jako byli anarchisté a 

komunisté. 

V době první světové války vyvíjela aktivitu skupina okolo časopisu Roma Futurista, 

která vystupovala proti Rakousku-Uhersku. Okolo roku 1921 se Marinetti spřátelil 

s Benitem Mussolinim a o tři roky později na kongresu futuristů se přihlásil zcela otevřeně 

k fašismu.  

K nejznámějším dílům počátečního futurismu v literatuře řadíme Marinettiho román 

Mafarka le futuriste a Palazzeschiho prózu Il codice di Perelà. Je důležité podotknout, že 

ačkoli se futurismus zajímal především o tematiku techniky a civilizačního pokroku, byl 

děj zmíněných románů umístěn do barbarské Afriky, v Palazzeschiho případě pak do 

pohádkového království. 

 Z dalších Marinettim vydaných manifestů, lze za významný považovat manifest 

Světového futurismu, vydaný roku 1924, v němž většinu modernistů světa zahrnuje mezi 

futuristy. Marinetti se stal významným iniciátorem futurismu v mezinárodním měřítku.  

Futuristickou literaturu samozřejmě mnoho autorů vítalo, existuje ale i nejeden kritik 

tohoto směru. Kritici vesměs považovali literární projevy futuristů za samoúčelné, obsah 

děl za bezobsažný, pouze formalistický a postrádali uměleckou hodnotu děl. Navíc v 

souvislosti se světovou válkou nemohli souhlasit ani s jejich ideologickým zaměřením. 

Futurismus se postupem času vyčerpal a překonala ho i jiná avantgardní hnutí. V Itálii pak 

nastal, v souvislosti s nástupem fašismu, návrat k pořádku a tradici. 
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4 Experimentální romány 

4.1 Allegoria di Novembre (Listopadová alegorie) 

Jedná se o autorovu románovou prvotinu. Vydána byla roku 1908 v jeho vlastním 

nákladu pod názvem: Riflessi (Odlesky). Ke změně názvu došlo až téměř o dvacet let 

později, vydáním z roku 1926.  

První vydání tedy vlastně ještě předcházelo manifestu futurismu, jehož vyznavačem 

Palazzeschi zpočátku byl. Jde v podstatě o jistý prozaický experiment nesoucí mnohé rysy 

typické i pro jeho následnou tvorbu. Ze strany kritiků je však toto dílo trochu opomíjeno, 

prozaické dílo je zastřeno pozdějším románem Il codice di Perelá (Perelův zákoník), který 

dokonce i sám autor označil za vrchol své představivosti a vyjádřil se takto: „Perelá é la 

mia favola aerea, il punto piú alto della mia fantasia.“1(„Perelá je mou éterickou pohádkou, 

je nejvyšším bodem mé představivosti“).  

V rámci pozdějšího vřazení tohoto románu do trilogie Romanzi straordinari 

(Podivuhodné romány) nabývá nového kontextu. Můžeme velmi názorně sledovat vývoj 

autorovy představivosti a proměny jeho literární tvorby.  

Počátky dvacátého století se nesou veskrze ve znamení originality, neotřelost a 

jedinečnost jsou vnímány jako ekvivalent kvality literárních děl. I jejich autor, umělec je 

vnímán jako osobnost zcela výlučná a na základě toho uzavřená do samoty mimo 

společnost. Jedinou hodnotou je pro něho absolutní metafyzické umění, jiné „skutečně 

reálné“ hodnoty pro něho v podstatě neexistují.2 

Na základě zmíněného kritika v tomto období zcela nadřadila estetickou funkci 

literárních děl nad všechny její ostatní potencionální hodnoty. Literatura je vnímána jako 

neúčelový projev lidského ducha. Někteří literáti zůstali tomuto ideálu věrni, jiní ovšem 

pocítili potřebu spojit literaturu a „realitu života“. Zatoužili po společenské angažovanosti, 

což v důsledku do značné míry zastínilo původní umělecké ideály. Konkrétně Palazzeschi 

touží po maximální míře svobody, chce, aby jeho dílo „dýchalo“. Rozhodně se však 

neztotožňuje s názory, že by literatura měla být prostředkem k vyjádření či dosažení 

politických cílů, jak si to představovali například futuristé.  
                                                 
1Palazzeschi, Aldo. Opere giovanili. Milano: Mondadori, 1958, s. 3. 
2
ČORNEJ, Petr a kol. Česká literatura na předělu století. Jinočany: H & H, 2001, s. 59. 
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Například Giovanni Papini říkal: 

 

„Všechno na světě je ničím kromě ducha. Národy se rozpadají, lid se zmítá v 

bolestivé křeči, aby člověk tvůrce žil a vítězil.“3 

 

S takto militantními názory se Palazzeschi rozhodně neztotožňoval. Ve válečném 

konfliktu, který probíhal, spatřoval jen zbytečné utrpení a bolest.  

Reálný život, objektivní skutečnost jsou pro Palazzeschiho materiálem, na kterém 

staví svá díla. Během jeho zpracování však dává maximální volnost své fantazii, na jejímž 

základě tento materiál zpracovává. Tato míra organičnosti zcela charakterizuje všechny tři 

Palazzeschiho románové experimenty. 

Tento román vznikl v době, kdy literatura nejen v Itálii, ale celé Evropě touží po 

experimentu v oblasti témat i stylu a formy. Tyto tendence jdou ruku v ruce se zmíněným 

kultem individualismu.  

Román Allegoria di Novembre bychom v tomto smyslu zařadili nejspíše do proudu 

symbolismu. Cílem symbolismu je ovlivnit veškeré lidské smysly naráz. S tímto záměrem 

se například často vyskytuje hudebnost literárních textů. Symbolismus je založen 

především na předpokladu, že i hmotné věci mají jakési skryté tajemství, která je možné 

vyjádřit formou symbolu. Právě symbol představuje propojení reality světa a duší tvůrce, 

respektive čtenáře. Tajemství skryté ve věcech by však symbol měl poodhalit jen částečně.  

Typický je v tomto smyslu pro symbolisty jakýsi náznak. Přímé pojmenování a 

racionalismus v symbolistním umění nenacházejí místo. Naopak za typické je možno 

považovat odtržení od prostoru i času, typickými žánry se stávají například pohádky, báje. 

Obrazotvornost umělců v souvislosti s tímto směřováním dosahuje maxima.  

Konkrétně v oblasti Itálie dochází ke střetu dvou epoch. D´Annunzio charakterizuje 

košatý projev typický pro mondénní salóny, krepuskoláři4 na druhé straně staví do popředí 

svět skromný a tichý, realizovaný v intimitě rodiny. Nezřídka je umělec stylizován do 

nemocného či bezmocného pozorovatele bez vyhlídek na zlepšení životní pozice a stavu.  

                                                 
3Lacerba I, 1, 1913. 
4Adjektivum krepuskolární označovalo tón, jímž tito básníci hovořili: pokorný, tichý intimismus, který 

ulpívá na každodenních předmětech dojemných svou banalitou (In Pelán, J. antologie Básníci soumraku. 

Praha Litomyšl: Paseka, 2001, s. 7.) 
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Palazzeschi i přes hravé a odlehčené tendence promítá především do svých 

básnických prvotin spíše pocity těchto takzvaných krepuskolárních básníků. 

Odevzdanost, elegičnost, tragičnost, smutek předznamenávají dekadenci. 

Symbolistně-dekadentní díla jsou typická především vypjatým individualismem, estetizací 

pohledu na realitu, absolutizací.5 

Důležitost originality a individuality však v rámci dekadentního vnímání umění 

hraničí až s jakousi chorobností takového umění. Umělcovo vnímání a následná 

interpretace světa je o to cennější, pokud je tento umělec například postižen chorobou, 

z dekadentního pohledu „nejlépe“ duševní. Právě chorobná citlivost by měla být jakousi 

zárukou maximální umělecké hodnoty jeho děl. Důsledkem ovšem samozřejmě je 

umělcova vyčleněnost mimo společnost, izolace, dekadentní osamělost. Rezignace na 

„reálný život“ má tvůrci zaručit maximální uměleckou svobodu. 

Popsané rysy lze velmi jasně pozorovat na Palazzeschiově literárním hrdinovi 

v tomto románu. Jedná se o osamělého, respektive samotu vyhledávajícího mladého 

šlechtice. Ten se jaksi zmítá mezi dvěma póly svých emocí, které vlastně odpovídají 

popsanému střetu tvou uměleckých epoch. Na jedné straně je Valentino dekadentním 

hrdinou, který má blízko k typickým gozzanovským hrdinům soudobé krepuskolární 

poezie. Dýchá z něj však také d'annunziovský mysticismus smyslové krásy, jež se 

identifikuje s dokonalostí mladého těla. Valentino velmi uznává svého přítele Johna 

především na základě jeho krásy a mládí. Tato přítelova ctnost vyniká především jako 

protipól Valentina samotného. Protiklad krásy a ošklivosti, zdraví a nemoci, lásky a smrti 

jsou oblíbené dekadentní motivy, které se již dříve objevily detailně rozpracovány v 

Tarchettiho psychologickém románu Fosca (1869).6 

Ačkoli ovšem v Listopadové alegorii může čtenář vystopovat skutečně celou řadu 

dekadentních a symbolistických prvků, bylo by škoda omezit se na interpretaci díla pouze 

v tomto smyslu. Palazzeschi si ve svých dílech pohrává s obsahem i s formou, nepíše díla 

s jednoznačným obsahem, nechce, aby byla čtenářem jednoznačně chápána, a využívá k 

pochopení díla čtenářovy vlastní představivosti. Předpokládá se, že individuální přístup 

k dílu bude společně s autorem sdílet i čtenář. 

                                                 
5
ČORNEJ, Petr a kol. Česká literatura na předělu století. Jinočany: H & H, 2001, s. 59. 

6TARCHETTI, Ugo. Fosca. Praha: Svoboda, 1976. 
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V díle se také objevuje velká míra estetizace prózy. Text je pomocí nejrůznějších 

prostředků poetizován, velmi typická je pak zvukomalebnost textů. 

Palazzeschiho romány lze celkově charakterizovat ve smyslu hledání absolutní 

svobody. Touha po ní v podstatě až hraničí s anarchistickými tendencemi. Zamítnutí 

jakéhokoli kompromisu však vyústí v odtržení od společnosti a zmíněnému osamocení.  

Za pomyslné estetické podloží Palazzeschiho rané prozaické tvorby tedy můžeme 

označit dekadenci. Smrt nabývá nadvlády nad životem. Proto i měsíc v názvu prvotiny – 

Listopad je jakousi branou do zimy, smrti, listí opadává, život končí. Především je pak 

důležitý právě fakt, že se děj románu odehrává v listopadu, tedy období protikladném ke 

květnu, kdy se ve vile zabila hrdinova matka.  

4.2 Il Codice di Perelá (Perelův zákoník) 

V pořadí druhý takzvaný experimentální román Palazzeschi již zasazuje do duchu 

futurismu. Dalo by se říci, že italští dekadenti, respektive zmínění krepuskoláři a futuristé 

jsou pomyslnými dvěma stranami mince. Pro krepuskoláry coby autory je zcela typická 

pokora, nulová míra jakékoli agrese, sami sebe v podstatě za umělce nepovažují, 

neoznačují. Nemají oficiální program či manifest, jejich díla jsou pouze spojena 

obdobnými tematickými či rétorickými prvky.  

Avantgardní futuristé jsou naproti tomu zcela přesvědčeni, že právě oni jsou básníky 

nové doby. Jsou zcela rozhodnuti o tom, jakou podobu má jejich tvorba v literatuře mít. A 

nezůstávají jen u vymezení podoby poezie, definují ve svých manifestech zcela konkrétně i 

ostatní oblasti života. Vůdce celého futuristického hnutí F. T. Marinettiho lze v tomto 

smyslu označit za velmi militantního. Palzzeschi se k tomuto hnutí připojuje pouze 

dočasně. 

Palazzeschimu ve smyslu futuristických vizí imponoval především jejich požadavek 

jakési „pravdivosti“ tvorby, dále pak smysl pro řád. 

 

 „Noi amiamo la veritá fino al paradosso (incluso)- la vita fino al male (incluso) – e 

l´arte fino alla stranezza (inclusa).“7  

 

                                                 
7PAPINI, Giovanni.Introibo. Lacerba I,1, 1913. 
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„Milujeme pravdu až do paradoxu (včetně)- život až do špatnosti (včetně) – a umění 

až do podivnosti (včetně).“  

 

Blízkost této myšlence můžeme vypozorovat už v jeho prvotině. 

Futuristé však projevovali nadšení i pro nastalý válečný konflikt, s čímž už se 

Palazzeschi ztotožnit odmítl. Proto se od futuristů a jejich vize odklonil a druhý román, 

Perelu napsal v duchu lehkosti života, který podle něho neměl být ani vyloženě šťastný, ani 

nešťastný, prostě „jen“ únosný. Perela měla tvořit jakýsi protiklad člověku zatíženému 

starostí o život a o společnost. 

Literární kritici se přou o podstatu Perely. Někteří román označují za obsahově 

„prázdný“. Literární kritik Pietro Pieri v tomto smyslu upřesňuje:  

 

„Perelá non é iato fra essere e sembrare, non porta in se la lotta notturna di 

Giacobe con lo Sconosciuto. Ideologicamente Perelá e quel che appare: una specularitá 

atopica del cogito borghese  idest, la morte del soggetto.“8  

 

„Perelá není hiátem mezi bytím a zdáním, nesvádí noční boj Jákoba s Neznámým. 

Ideologicky je Perelá tím, čím se zdá být: atopickým odrazem buržoazního myšlení, to jest, 

smrtí subjektu.“ 

 

I v rámci románu Perela zůstává autor věrný smyslu pro barevnost literárního obrazu. 

Oproti Alegorii se jedná spíše o zpopelavělé, zoxidované kovové odstíny. Šedá barva 

symbolizuje tíži války. Ke slovu se znovu dostávají i náznaky dekadence - černý mramor a 

průsvitný alabastr, které v předešlém díle doprovázely tóny krepuskolární poetiky. Celkově 

lze ale říci, že v tomto díle je autor oproti románové prvotině již umírněnější, zlatou střídá 

stříbrná, odstínů šedi výrazně přibývá, zejména ocelových odstínů. 

Důraz Palazzeschi kladl i na grafickou podobu díla. V tomto smyslu mělo být první 

vydání Perely vytištěno ve speciální kovově lesklé barvě. Vydavatel bohužel nedisponoval 

k tomu potřebným vybavením.  

                                                 
8 PIERI, Pietro. Rittratto del saltimbanco da giovane Palazzeschi 1905-1914. Bologna: Pátron editore, 

1980, s. 

123. 
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Snaha umění zachytit pravdu Palazzeschiho maximálně přitahovala. V alegorii bylo 

zobrazení pravdy ještě skryto za nejrůznějšími obrazy, v Perelovi ji můžeme vystopovat 

zřetelněji, v následující třetí části experimentální trilogie románů, tedy v Pyramidě bude již 

zcela evidentní.  

Ačkoli je Perela obecně považován za román futuristický, nelze s tímto bezvýhradně 

souhlasit. V podstatě je toto dílo z hlediska směru „nezařaditelné“. Hrdinu bychom mohli 

označit za představitele krepuskolárů, příběh je alegorický, pohádkový, zároveň je však i 

velmi reálný, pohádkový je spíše rámec děje.  

Pokud bychom měli charakterizovat žánr a formu románu, je třeba upozornit na 

úplnou absenci jakýchkoli pro klasické narativní dílo typických rysů. Někteří kritici hovoří 

o jeho zteatrálnění.9 Próza je rozdělena na šestnáct různě rozsáhlých kapitol, které tvoří tři 

celky. Kapitoly I-IV líčí sestoupení Perely na světlo (discesa alla luce), jeho zkušenosti se 

společností. V kapitolách V – X jsou charakterizována místa, jež musí Perelá poznat, aby 

mohl vykonávat svěřený úřad. V kapitolách XI-XVI příběh vrcholí smrtí sluhy Allora, 

z čehož je Perelá obviněn. Perelovi nezbude než ze světa odejít.10 

V románu zcela chybí vypravěč, děj se odehrává a posouvá jen na základě hovorů 

postav. Čtenář tedy v tomto smyslu musí být skutečně pozorný a bystrý. Zde můžeme 

předpokládat ovlivnění autora jazykovými reformami futuristů, které formulovali ve svém 

manifestu Manifesto tecnico della letterattura futurista (1912). Konkrétně se podle 

Marinettiho jednalo o takzvaná osvobozená slova (parole in libertá). Cílem bylo 

zjednodušení syntaxe, tedy stavby vět projevu, futuristé odmítali jakoukoli rozvláčnost 

literárních projevů.  V podstatě se jednalo o jakýsi telegrafický způsob psaní, texty 

obsahovaly matematické znaky, koláže, zvukomalbu. Futuristé ze slovních druhů 

upřednostnili pouze podstatná jména a slovesa. Věty byly krátké, jednoduché, souvětí byla 

eliminována na minimum. Cílem ke kterému toto vše mělo podle futuristů směřovat, bylo 

dosažení maximální objektivity projevu.  

Toto směřování můžeme pozorovat i v Palazzeschiho románu. Dialogy postav se 

omezují na jednoslovná vyjádření, často se dokonce jedná o pouhé výkřiky, nicneříkající 

fráze. Ve srovnání s radikálními zastánci futurismu však Palazzeschi nepřekročil hranici 

                                                 
9Tamtéž, s. 151-179. 
10PALAZZESCHI, Aldo. Tutti i romanzi. Notizie sui testi. Milano: Mondadori. 2004, s. 1477- 8. 
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srozumitelnosti, jeho experimentování v oblasti „osvobození slov“ má jasně dané 

mantinely.  

Sám autor román Perela označil za vyvrcholení své vlastní představivosti. Souhlasit 

můžeme s názorem, že právě Perela je nejzajímavějším z trojice hrdinů, se kterými se v 

trilogii podivuhodných románů setkáme. 

Vznik románu 1908 – 1910 zcela odpovídá futuristickým tendencím. Již název hnutí 

naznačuje okouzlení jeho vyznavačů budoucností, pokrokem, revolučními proměnami. 

Těžištěm dění mělo být moderní město, technický pokrok. V duchu futuristy 

prosazovaného vlastenectví však byl podporován i vstup Itálie do počínajícího válečného 

konfliktu.  

Palazzeschi ve futurismu spatřoval především naději na změnu. V rámci toho měl 

vytvořit nového hrdinu založeného na autenticitě prožitků a pocitů. Klasický románový 

příběh byl již považován za jakýsi přežitek. V tomto směru můžeme Perelu jistě označit za 

avantgardní román.  

Hlavní postava Perely je sice členem civilizace, nesplňuje ovšem charakteristiky 

klasického smrtelníka. Je totiž tvořen kouřem. Je ale i přesto označen za člověka, nikoli 

bytost pohádkovou, neboť se chová zcela lidsky. I přes znaky pohádky příběh celkově 

směřuje k reálnosti. Pravdivost a jistá reálnost pohádky je zde založena na tom, že i 

pohádka je ve své podstatě velmi přítomná a živoucí. Pohádka sice spadá do oblasti dění 

neskutečného, pokud ji však konfrontujeme s realitou a vyvodíme z ní ponaučení, dojde 

k objektivizaci a zreálnění pohádkové linky.  

Tématem, které je oproti předešlé Listopadové Alegorii nové je téma bolesti. Její 

význam je Palazzeschim spatřován především v tom, že právě neštěstí, nemoc, bolest jsou 

vstupem do lidské duše. Tímto se ovšem Palazzeschi již vymyká futuristickým vizím. Pro 

futurismus je totiž bolest prožitkem, který si odmítají připouštět.  

Do románu proniká i zmíněný válečný konflikt, respektive Palazzeschiho vnímání 

tohoto nebezpečí. Metafyzická lehkost hlavního hrdiny Perely tvoří protiklad k tíživosti 

nastalého válečného nebezpečí. Když se Perela o existenci války dozví, představuje si ji 

velice divoce, bojovníky si představuje lehké, hbité. Ve chvíli, kdy sestoupí na zem a je 

konfrontován s reálnou podobou války, uvědomuje si její těžkost, neúnosnost.  

 

„Quante volte ho udito questo nome: guerra. Pena, Rete, Lama mi dicevano sempre 

di guerre e io mi figuravo che gli uomini coressero nudi alla guerra, facendosi leggeri da 

balzare nell´aria: che i loro passi fossero agili e silenziosi come quelli del leopardo, lanci 
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furtivi, volute di serpe per insinuarsi, per nascondersi, per sottrarsi: li vedevo carpire le 

ali agli uccelli da usare quale instrumento.“11  

 

„Kolikrát jsem slyšel to jméno: válka. Pena, Rete, Lama mi vyprávěly o válkách 

neustále a já jsem si představoval, že lidé běží do války nazí, aby byli lehcí a mohli se 

vznést do vzduchu, že jejich kroky jsou hbité a neslyšné jako kroky leoparda, představoval 

jsem si jejich kradmé výpady, um hadů vysmeknout se, skrýt se, stáhnout se: viděl jsem je 

drát peří ptákům, aby ho mohli použít.“ 

 

„Acciaio, ferro piombo. E non cadono schiacciati sotto il peso delle armi? Come 

possono velocemente aggredire il nemico e lo aggrediti sottrarsi velocemente? E vedevo 

dei campi tutti bollati di sangue vermiglio. Come se quelli uomini se ne fossero liberati per 

correre piú leggeri a gridare la loro vittoria. Ora io vedo la guerra come un´enorme 

minestra griggia, scodellata con sordo e lento frastuono, e rimasta lí...immangiabile.12  

 

„Ocel, železo, olovo. Nedopadají snad pod tíhou zbraní? Jak mohou rychle ochromit 

nepřítele… Na bitevních polích jsem viděl všechny zraněné v kalužích krve. Jako kdyby ti 

lidé byli osvobozeni, aby mohli lehčeji běžet a provolávat své vítězství. Nyní vidím válku 

jako množství nepoživatelné šedé polévky, nabírané pomalu a hluše naběračkou.“ 

 

Perela je stvořen z kouře, tedy látky v podstatě bez tvaru a dlouhodobé existence. 

Dým vzniká, zaniká, mění tvar,… V duchu futurismu a pokroku ho lze usouvztažnit 

s vynálezem parního stroje. Jeho lehkost se stala symbolem futuristického pokroku i zkázy 

proto, aby byl o století později důkladně prostudován a zatlačen stroze kamsi do kategorie 

látek se škodlivými účinky. Z miláčka se stal nepřítel. Kouř a dým jsou v Palazzeschiho 

pojetí spojeny se surrealistickými vizemi. 

 

 „Pensavo cosí mentre gli sguardi erano attratti dall´ombra molesta su cui si innalzo 

tenue e leggerissima una spira bianca , opalina, simile a quella che puo uscire dalle labra 

di chi fumi una sigaretta , una spira che si formo in anello, leggiadra a subito si disfece 

                                                 
11PALAZZESCHI, Aldo. Romanzi straordinari. Il Codice di Perelá. Roma: Valecchi, 1943, s. 185. 
12Tamtéž, s. 185. 
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nell´aria. Trasalii: per un istante nulla , quindi una spira piu spessa e piu densa , e che 

l´aria disfece a tromba, quindi un´esile colonna tortuosa che l´aria per disfare oscillava 

con grazia. Ma la colonna alla base si era fatta grossa, e l´aria non riusciva a disfarla piu, 

grossa ed oscura. Balzarono nello spazio alcuni grani d´oro che si sparsero a getto 

d´acqua, e la colonna divenne densa e nera e saliva rapidissima attirata, formando una 

nube grigia, e vapori neri si distaccarono da lato, e nuovo e piu nutrito gettito di grani 

d´oro a fontana. A poco a poco l´odore del fumo propagandosi tanto che io mi chinai, 

come a nascondere la testa in una trincea. Tutto era ancora silenzioso intorno, ma il fumo 

bianco formava una nube che saliva a strati facendosi oscura.“13  

„Přemýšlela jsem o tom, zatímco mé pohledy byly přitahovány dotěrným stínem, nad 

nímž se zvedal lehounký slabý bílý závit, jakoby z mléčného skla, podobný tomu, jenž 

vychází z úst člověku, který kouří cigaretu, závit, z něhož vznikne lehounký prstenec, který 

se hned zase rozplyne. Otřásla jsem se: chvíli se nedělo nic, a pak byly kroužky dýmu 

častější a hustší, ale vzduch rozptyloval ten chobot, štíhlý klikatý sloup, kterým dým 

vznešeně stoupal nahoru. Ale sloup postupně mohutněl a temněl a vítr už ho nedokázal 

rozptýlit. Do prostoru pronikalo několik semen zlata, která mizela v proudu vody s sloup 

byl stále plnější a černější a rychle stoupal, jako by byl něčím přitahován až vytvořil šedý 

mrak, černé páry ustoupily stranou a z fontány vytryskl nový a mocný proud zlatých semen. 

A postupně pach kouře sílil, až jsem se sklonila a snažila se schovat hlavu do zákopu 

(písku). Všude kolem bylo ještě ticho, ale bílý kouř vytvořil mrak, který stoupal vzhůru po 

vrstvách a temněl.“ 

 

Příběh se v podstatě zakládá na tom, že nejprve dámy a postupně i pánové, kteří se 

s Perelou setkávají, mu vyprávějí své příběhy, sdělují mu i svá tajemství. Jsou totiž 

přesvědčeni, že je Perela nepochopí a tedy ani nevyzradí. Především dámy spatřují 

v Perelovi inspiraci, objekt svých představ a fantazií. Od ostatních mužů se Perela v jejich 

očích liší proměnlivostí.  

 

„Siete tutto a questo modo“14. 

                                                 
13Tamtéž, s. 168. 
14Tamtéž, s. 224.  
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„Jste takhle vlastně vším“, slibují si ženy znuděné jednostranností svých manželů. 

Perela se záměrně nepřizná, že příběhy chápe, pociťuje soucit a lítost s ženami, ponechává 

jim jejich naivní důvěru, aby se mu co nejvíce svěřily. Tragičnost žen Perelá vidí v tom, že 

si samy vytyčují nedosažitelné cíle. 

Pro srovnání s dalšími italskými, ale i českýma autory a jejich tematikou, je pro nás 

zajímavý především příběh Duchessy Zoe Bolo Filzo, která vzpomíná na své dětské 

morbidní hry. Opět se setkáváme s tematikou bolesti, respektive dětskou bezděčnou 

surovostí. V podstatě se ke slovu dostává jakási nevinná podoba zla. Moraviův hrdina 

Marcello ve své románu Konformista zabíjí z radosti ještěrky a potom i kočku, ale věnuje 

se analýze svého chování.15 V české literatuře jsou velmi podobné hry příznačné například 

pro Šlejharovy malé hrdiny. Motiv dětství, respektive proměnu dítěte v dospělého 

nacházíme v Palazzeschiho dílech častěji. Právě v dětském vnímání světa spatřujeme jeho 

příklon ke spontánnosti, Palazzeschi má pro dítě pochopení.  

Co ovšem tento autor zcela zavrhuje, je ospravedlňování válečného konfliktu. 

Odmítá přijmout smrt jako přirozený důsledek pudového chování. Přesto i krutý prožitek 

chápe jako nutný a velmi cenný.  

Perelu můžeme označit za druh italského inetta, tedy formu v rámci literární tvorby 

objevenou na počátku století. Charakteristické je nečitelností a statičností hlavního hrdiny, 

o kterém až do okamžiku, kdy do děje vstoupí vypravěč, čtenář nic neví. Takový hrdina 

v podstatě nezasahuje do děje. Není ovšem pasivní co se jeho prožitků týče. Konkrétně 

Perelovu nevšímavost si společnost vysvětluje jako cynismus. Na základě toho Perelu 

zavrhují. Perela oproti nim nesoudí, nehodnotí, zůstává v pozici pozorovatele. Pouze 

v souvislosti s láskou a válkou soudí.  

Hlavní hrdina tedy budí zájem okolí, dává věci do pohybu, aniž by ovšem sám cokoli 

činil či soudil. V podstatě tedy bortí stereotyp, který ve společnosti, do které vstupuje, do 

té doby vládl. Jeho odlišnost budí zájem a fantazii ostatních. Perelá je jakýmsi pasivním 

recipientem těchto výplodů, trpělivým posluchačem, podobným Johnymu, protějšku 

dekadentního Valentina, se kterým jsme se seznámili v předešlém románu. V podstatě je 

tedy příběh ne o tomto hrdinovi, ale o společnosti, do které se dostává.  

                                                 
15MORAVIA, Alberto. Konformista. Praha: Melantrich. 1973, s. 16. 
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4.3 La Piramide (Pyramida) 

Jedná se o třetí experimentální prózu. Napsána byla v letech těsně před válkou 

1912 – 1914, vyšla v roce 1926 v nakladatelství Valecchi ve Florencii. Původně měla být 

součástí vydání ještě La Sfinge (Sfinga), tato próza však nakonec zůstala jen ve formě 

náčrtů.16 

Název románu, který odkazuje k dokonalému sídlu egyptských faraónů, autor zvolil 

vzhledem k jeho formě a tvaru. Podobně i pyramidy jsou dodnes živým odkazem k dávno 

zašlé civilizaci, respektive principem, který reálně funguje. Pyramida se stala jedním ze 

základních kamenů filozofie, která na její struktuře ukazuje vnitřní uspořádání společnosti, 

ale také matematiky, bez níž by filozofie patrně vůbec nebyla možná. Pyramida má tvar 

jehlanu a její vrchol tvoří jediný bod. Patří mezi nejstarší tvary, na něž, podle kubistů, lze 

rozložit svět. 

Tento román se ze všech tří „experimentů“ nejvíce přibližuje výtvarnému umění. 

Ústředním motivem je jeho struktura a perspektiva vyprávění. V úvodu románu se autor 

pokouší o zakotvení pratvaru jehlanu, pyramidy do prostoru. Jako úhel pohledu na tento 

tvar volí ten pro člověka nejvíce fascinující, tedy pohled z ptačí perspektivy, shora dolů. Je 

velmi patrné, že Palazzeschi byl v tomto ohledu silně ovlivněn kubismem.17 

Stejně tak jako u předešlých dvou experimentálních próz, nacházíme i v Pyramidě 

výraznou strukturaci textu. Je rozdělen na tři části: tři (A tre), dvě (A due) a jednu (A 

uno)18 – nejspíše se zde jedná o jakousi alegorii ke hře v kostky. Zmíněná struktura je do 

značné míry i prostředkem k představení nejprve trojice hrdinů, ze kterých se nakonec 

stávají dva a v závěru vlastně jen jeden jediný, tedy autor sám.  

V tomto duchu je La Piramide ještě mnohem více dílem autobiografickým než 

předešlé dvě experimentální prózy. Palazzeschi se zde věnuje pravým podobám 

                                                 
16PALAZZESCHI, Aldo, Tutti i romanzi. Milano: Mondadori, 2004, s. 1524. 
17 Guillaume Appolinaire (1880-1918) v roce 1912 napsal: „Novému malířství se říká kubismus. Jméno 

dostalo podle posměšného názvu od Henriho Matisse, jehož na jednom obraze upoutaly domy ve tvaru 

krychlí“. Již v roce 1911 označil v pařížském deníku „L´intransigeant“ za původce kubismu Picassa: 

„Mezi publikem panuje všeobecný názor, že kubismus je malířství používající tvaru krychlí. Tak tomu 

není. Roku 1908 jsme viděli několik Picassových obrazů s jednoduchými a solidně nakreslenými domy, 

jež ve veřejnosti budily dojem krychlí, a tak vznikl název tohoto nejnovějšího malířského 

směru.“(GANTEFÜHRER-TRIEROVÁ, Anne. Kubismus. Praha: Slovart. 2004, s. 7) 
18PALAZZESCHI,Aldo, Tutti i romanzi, La Piramide, Milano: Mondadori, 2004. 
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mezilidských vztahů a vazeb podobně jako se kubistické obrazy vrací k pratvarům 

(jakýmsi tvarovým archetypům), které existují na světě odnepaměti. Je třeba, aby čtenář 

pozorně vnímal text plný pesimismu a smutku. Autobiografičnost textu nejvíce z trojice 

experimentů promlouvá přímo ke čtenáři.19 Není zde žádný prostředník, který má sledovat 

myšlenky a pocity pisatele zachycené v dopisech, jako tomu bylo v Listopadové Alegorii, 

ani „chybějící“ vypravěč jako v Perelově zákoníku, ale autor se obrací přímo ke čtenáři. 

Jinak má La Piramide s oběma předešlými díly leccos společného, zejména jistý 

filozofický podtext. 

Pokusíme se objasnit kubistické podloží tohoto textu. V případě výtvarného umění, 

je kubistický obraz v podstatě složen z geometrických tvarů. Například Hráči karet Emila 

Filly v podstatě nemají obličej, prsty na rukou, dokonce ani karty. Ačkoli je ovšem obraz 

ve výrazném rozporu se skutečností, působí velmi věrohodně, reálně znázorňuje karetní 

hru.  

Avantgardní umění tedy v tomto smyslu prosazuje myšlenku, že pochopit dílo 

můžeme nejen na základě toho, že takové dílo detailně popíše realitu, ale i na základě jeho 

průniku k pravé podstatě věci, nástinu její struktury. Revolučnost avantgardy lze tedy 

spatřovat v tom, že nenapodobují za každou cenu skutečnou realitu, umění by podle jejich 

vize mělo spíše vyjadřovat sebe samo. Při hledání forem, které by toho byly schopny, se 

samozřejmě geometrie přímo nabízela. Touto cestou tedy dochází ke vzniku kubismu, 

konkrétně tedy jeho počátky klademe do let 1907 – 1909, kdy jako první používá tento 

termín kritik Louis Vauxelles. Toto označení použil na jaře roku 1909, když se pokoušel o 

charakteristiku Braquových obrazů vystavených v Paříži v salónu Nezávislých. 

Konstatoval, že „malby činí dojem, jakoby byly stvořeny z krychliček (les cubes). Název 

sám byl poprvé použit Guillaumem Apollinairem v roce 1913. 

Na rozdíl od futurismu, neměl kubismus žádnou doslovnou formulaci programu 

vyjádřenou v manifestech. Picasso v roce 1926 řekl: 

 

 „Když jsme vynalezli kubismus, vůbec jsme to neměli v programu, chtěli jsme jen 

vyjádřit, co bylo v nás. Nikdo nám nenaznačoval program činnosti a naši přátelé básníci 

sledovali pozorně naše úsilí, ale nikdy nám je nediktovali.“20 

                                                 
19PALAZZESCHI,Aldo, Tutti i romanzi, Notizie sui testi, Milano: Mondadori, 2004, s. 1531. 
20HLAVÁČEK, Luboš. Pablo Picasso. Praha: Horizont, 1981, s. 45. 
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Tendence odpoutat se od vnějšího napodobování světa a přírody se projevilo i 

v uvolnění tvůrčí síly v nejširším slova smyslu, předmět, který měl být znázorněn, byl 

v tomto smyslu rozložen na jednotlivé složky, respektive tvary.21 Tvary či spíše pratvary, 

například tedy právě jehlan, pyramidu. Pyramida je v tomto smyslu kubistickým dílkem, 

ačkoliv kubisté byli hlavně výtvarníci a o literární reflexi příliš nestáli. Palazzeschi měl 

zjevně pocit, že kubistický pohled na svět může být aplikován i v literatuře. 

Pyramida je tedy o tvarech, strukturách, pohledech na rodinné a mezilidské vztahy a 

jejich strukturu. Tyto vztahy se ale liší od tradičního vnímání rodiny. Téma odlišnosti a 

jinakosti se objevuje v určitých podobách ve všech traktovaných prózách a tento pocit je 

zřejmě autorův niterný autobiografický rys. Palazzeschi upozorňuje na to, že mnohé zažité 

stereotypy považujeme za stále platné v podstatě jen na základě toho, že jsou ustrnulými 

frázemi, o jejichž pravdivosti vlastně nepřemýšlíme. Palazzeschi nabízí místo těchto 

ustrnulých frází nové pravdy, respektive nové úhly pohledu na realitu. Palazzeschi používá 

Picassovskou optiku pohledu shora dolů. Pohled z vrcholku pyramidy směrem dolů mu 

však nestačí. Chce nejen shlížet na pozemské věci z ptačí perspektivy, ale i rozhlédnout se 

kolem sebe. Cílem je maximální objektivita pohledu na svět. Tato objektivita nesmí být 

omezena. Zde je jasný odklon od dekadence, kde si hrdina se svou bezmocí, nemocí, 

bolestí nevěděl rady. Takovýto široký rozhled, pohled by mu řešení umožnil již najít.  

Palazzeschi žil v době, kdy muselo být všeobecně rozšířeno tušení, že jedince v 

budoucí době bude čekat nelehký úkol vybrat si, jak bude nahlížet na svět kolem něj a jak 

v něm bude existovat. Autor věděl, že bude muset pohlédnout i do minulosti a napravit 

omyly, kterých se dopouštěl. Na základě toho bylo zapotřebí přemýšlet fragmentálně. 

Postmoderní pocit je založen na tom, že na svět už nelze pohlížet jako na celistvou entitu.  

Palazzeschi se prostřednictvím svých komentářů stereotypů v myšlení člověka 

v podstatě vysmívá konvencím, klišé, které lidem slouží k tomu, aby parafrázovali 

skutečně reálný život. Formálně je toto vyjádřeno především četnými oxymoróny. 

Palazzeschi lamentuje nad lidmi a vyzývá je k průniku k pravdě a pojmenování skutečnosti 

pravými jmény. Zavrhuje fráze a prázdná slova.  

Svět je podle Palazzeschiho bohužel plný frází a prázdných slov, které člověka 

odlidšťují, mezilidské vztahy automatizují. Fráze odtrhuje obsah od jeho formy. Řeč má 

sklon stávat se frází, na rozdíl od reálného světa, který je stále v pohybu, nemůže se 

                                                 
21Tamtéž, s. 45. 
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usazovat jako slova. Vědomí této živé skutečnosti v životě bylo pro Palazzeschiho velmi 

důležité, v tomto smyslu byl moderním autorem, inspiroval se vlastním prožitkem, dokázal 

zachytit ze současných uměleckých proudů to nové, cenné a originální. 

Aby Aldo Palazzeschi zabránil takovému zatuhnutí svého díla, vybíral velmi pečlivě 

jazykové prostředky. Bohatost slovníku je založena především na podstatných jménech a 

slovesech. Autor odmítá opakování slov, užívá synonymní označení nebo i méně 

frekventovaná označení téže skutečnosti. Všechny tři experimenty mají spíše charakter 

prózy nebo, v případě Codice di Perelá, dramatu. Ačkoli byl Palazzeschi samozřejmě i 

básníkem, v tomto případě nepíše poezii v klasickém slova smyslu, a přece se snaží tvořit 

zvukomalebné věty, chce být výstižný a stručný i rozvláčný a výmluvný. 
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5 Román Sestry Materassiovy 

Hlavními hrdinkami jsou dvě postarší ženy, sestry, které si vezmou do péče synovce 

v dospívajícím věku. Snaží se mu poskytnout co možná nejlepší živobytí a poprvé ve 

svých životech tak vstupují do role jakýchsi dobrodinek. Synovce Rema ale v tomto ohledu 

obě do značné míry podcení. Jeho mládí, šarm a krása jsou totiž daleko účinnější zbraní, 

než-li jejich „léty prověřené“ zásady a životní moudra. Tety v podstatě „investují“ veškeré 

své našetřené finance do synovcovy zábavy, ten se jim „odvděčí“ drzostí.  

5.1 Stručný děj díla 

Děj románu se odehrává ve dvacátých letech dvacátého století (1918 – 1928) na 

předměstí Florencie Coverciano. Jedná se o příběh stárnoucích (asi padesátiletých) sester 

Teresy a Caroliny, které si buď nenalezly manžela, nebo jím byly (v případě třetí sestry) 

opuštěny a tak tedy žijí pospolu. Jejich způsob života je klidný, v podstatě jakýmsi 

způsobem izolovaný od okolního světa a dění. Sestry se živí jako švadleny, jejich 

zákaznice povětšinou pocházejí ze zámožné florentské třídy. Švadleny se specializují na 

svatební oděvy, což je vzhledem k jejich „svobodnému stavu“, respektive zklamáním ze 

strany mužů tak trochu paradox. Obě sestry strávily celý život v podstatě jako oběti až 

obsedantní obětavosti své práci. Díky své obětavosti si Teresa a Carolina získaly prestižní 

postavení a byly schopny získat zpět bohatství, které jejich otec před smrtí rozházel.  

Švadleny si během celého dosavadního života nikdy nenalezly prostor pro soukromí, 

natož pak čas na zábavu, rozptýlení, lásku. To vše prožívají pouze ve svých snech a 

fantaziích, kterým dávají průchod pouze během jediné přestávky od šití a vyšívání, když v 

neděli odpoledne, svátečně oblečené vyhlížejí z okna na ulici a dívají se na svět, ve kterém 

spatřují své uplynulé mládí. 

Jistý životní optimismus a lidová moudrost je zobrazena v postavě jejich věrné 

služky Niobe, která tiše stárne spolu s nimi. Kromě staré služky Niobe s nimi žije ještě 

mladší sestra Giselda, která se k sestrám vrací po ukončeném neúspěšném manželství se 

zpustlým mladým šlechticem. 

Vše se odehrává den za dnem v poklidu, v léta zajetých kolejích až do okamžiku, kdy 

do domu přichází synovec Remo, který osiřel po smrti jejich další sestry, která zemřela v 

Anconě. Pěkný, živý, vtipný mladík si okamžitě získává pozornost a péči stárnoucích žen. 
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Náklonnost a úctu, kterou si téměř okamžitě získává u starších sester Teresy a Caroliny, 

však nesdílí Giselda, která v jeho návratu znovu spatřuje zranění láskou a nenávist k 

celému mužskému pohlaví, na základě čehož s ním zachází s chladem a nedostatkem 

soucitu. 

Remo si samozřejmě záhy instinktivně uvědomí, že tety jsou pro něho pod vlivem 

tohoto okouzlení ochotny učinit téměř cokoli, a nastalé situace samozřejmě využívá. 

Naplňuje si veškerá přání, touhy, rozmary. Koupí motocyklu či auta počínaje, a v podstatě 

utracením všech jejich peněz konče. Tety v něm vlastně spatřují možnost naplnění svých 

melancholických snů a fantazií, on si z nich ovšem díky své bezpáteřnosti dělá cvičené 

opice.  

Poklidný rodinný život se postupně začíná hroutit. Remo utrácí více, než jsou tety 

schopny vydělat. Jediný, kdo si vážnost situace uvědomuje, je nejmladší, třetí sestra 

Giselda, její varování však není vyslyšeno.  

Teresa a Carolina postupně utratí všechny své úspory, aby uspokojily rostoucí 

potřeby synovce, postupně se dokonce dostanou do dluhů, jsou nuceny prodat dům a 

pozemky, které zdědily po svém otci. 

Závěr vyznívá jako pro autora typický paradox – Remo se samozřejmě jen kvůli 

zisku dalších peněz ožení s bohatou americkou dědičkou Peggy, zatímco Teresa a Carolina 

jsou úplně chudé, ani dům již není v jejich vlastnictví, všechny jejich majetky byly 

prodány a jsou tak nuceny šít prádlo pro zemědělce. Přesto však na Rema nezanevřely, 

fotografie, kterými je jejich dům vyzdoben, v podstatě uctívají jako jakési posvátné 

relikvie. 

Dílo tedy představuje pro autora typická témata jeho práce: jedná se o parodii stylu 

života a vize měšťáckého světa, fascinace nesmyslnostmi života, slovní hry, chuť k 

výsměchu formalitě, kombinaci dramatu a komedie. Ironie a melancholie se v románu pojí 

ve vykreslení portrétu romantického a zábavného počátku dvacátého století. Dramatické 

scény a groteskní situace jsou střídány popisy hezkého prostředí Itálie v té době.  Detailní 

introspekce postav je zaměřena na ústřední postavy románu, to je na postavu Rema, jehož 

pravá osobnost zůstává z pohledu čtenáře skryta za okouzlujícím úsměvem a na postavy 

sester Materassiových jejichž charakteristika prochází v průběhu románu časovými a 

osobnostními změnami. 

Posláním či hlavním sdělením románu je poučení, že pokud si člověk náklonnost 

bude kupovat penězi, měl by toto činit obezřetně a rozhodně ne neomezeně. Druhým 

mottem pak je, že jednostrannost lásky je veskrze nebezpečná, sebezničující. 
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5.2 Analýza textu 

Dílo je uvedeno autorovým obdivným a relativně rozsáhlým líčením Florencie, 

respektive farnosti Panenka Maria v Covercianu, kde se příběh sester Materassiových 

odehrává. V rámci popisu prostředí nachází i jakýsi oslí můstek pro odkaz k dílu 

Gionvanniho Boccacia:  

 

„Aggirandomi per queste vie e sorridendo incredulo sopra l´autenticit della casa in 

questione, accordando legittimità per le nobile aspirazione e per l´amore a tutte, leggendo 

su una targhetta di marmo al Ponte a Mensola questa dicitura: Societá Ricreativa 

Giovanni Boccaccio, mi vien voglia di entrare.“ 22  

 

„Potloukal jsem se těmi končinami, nevěřícně jsem se usmíval sporu o pravost domu 

a všem jsem tu pravost přiznával pro jejich ušlechtilou ctižádost a pro jejich lásku, když 

jsem četl v Ponte a Mensole na mramorové desce nápis: Spolek Giovanni Boccaccio a 

dostal jsem chuť jít dovnitř.“23 

 

Tento odkaz samozřejmě není nijak samoúčelný, Palazzeschi naznačuje, že 

následující příběh bude mít mnoho společného právě s Boccacciovým Dekameronem, ze 

kterého dokonce cituje:  

 

„Ma venuta già l´ora che tutti levati erano, e tempo era di riducersi e novellare, 

come il Re volle, non guardi lontano al lungo dove mangiato aveano, fatti in su l´erba 

tappeti distendere, e vicini al lago a seder postisi, comandò il Re ad Emilia che 

cominciasse. La qual lietamente così cominciò a dir sorridendo.“ 24 

 

„Ale když přišla hodina, kdy všichni vstali, a když přišel čas se věnovat vyprávění 

příběhů, jak si to král přál, dali rozprostřít na trávě nedaleko místa, kde pojedli, koberce a 

                                                 
22 PALAZZESCHI, Aldo. Sorelle Materassi. Firenze. Valecchi 1937, s. 14. 
23 PALAZZESCHI, Aldo. Sestry Materassiovy. Praha: Odeon 1975, s. 33. 
24 PALAZZESCHI, Aldo. Sorelle Materassi. Firenze. Valecchi 1937, s. 14. 
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usedli na břehu jezera. Tu Král vyzval Emilii, aby začala. A ta s radostí a s úsměvem 

začala vypravovat.“ 25 

 

V rámci charakteristiky prostředí, kde se příběh bude odehrávat Palazzeschi nachází 

místo i pro vyjádření svého futuristického nadšení pro „novou, moderní, rychlou dobu“.: 

 

„Già dal tempo delle carrozze a cavalli si poteva ammirare, ferma a quel cancello, 

scalpitante d´impazienza e di ardore, una pariglia di morelli o di dai impettiti, lucidi e 

luccicanti, fieri dei preziosi ornamenti e che mordevano il freno mostrando la bocca dalla 

freschezza di un fiore: come oggi una superba macchina carrozzata lussuosamente. E 

un´altra osservazione non potrà sfuggire all´occhio esperto, su tre generi di persone.“ 26 

 

 „Už v dobách, kdy se ještě jezdilo kočárem, mohli jsme se obdivovat u oné branky 

páru pyšných, vyhřebelcovaných a lesknoucích se vraníků nebo hnědáků, kteří netrpělivě a 

ohnivě hrabali kopyty, měli nádherné postroje, hryzli uzdu a ukazovali přitom tlamy svěží 

jako vět, jako se tam dnes obdivujeme nádhernému autu s přepychovou karosérií. 

Zkušenému oku neunikne ani další zjištění, že u této branky vystupují dnes 

z nejmodernějších aut a kdysi ze starodávných kočárů tři velmi rozdílné druhy osob.“ 27 

 

Palazzeschi v úvodní kapitole naznačuje i jazykový projev, který hodlá užít:  

 

„Signore in piena maturità accompagnate da una fanciulla, entrambe di 

irreprensibile eleganza proporzionata all´età e alla figura, e per la cui poetica descrizione 

si è attratti a ricorrere, solitamente, a un´immagine floreale: la rosa col bocciuolo. E 

ostentando la madre, talvolta, il proprio stato di rosa sbocciata bene, per rimanere nel 

linguaggio cavalleresco e cortese, la figlia ostenta quello di un giglio consapevole essere 

giunta per lui la fine del proprio candore, per rimanere nel linguaggio casto e soave.“ 28 

 

                                                 
25 PALAZZESCHI, Aldo. Sestry Materassiovy. Praha: Odeon 1975, s. 33. 
26 PALAZZESCHI, Aldo. Sorelle Materassi. Firenze. Valecchi 1937, s. 15. 
27 PALAZZESCHI, Aldo. Sestry Materassiovy. Praha: Odeon 1975, s. 34. 
28 PALAZZESCHI, Aldo. Sorelle Materassi. Firenze. Valecchi 1937, s. 16. 
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 „Jsou to dámy v plném rozkvětu doprovázené dceruškou, obě dvě oděné s bezvadnou 

elegancí úměrnou věku a postavě. Chceme-li to vyjádřit básnicky, uchylujeme se obvykle 

k obrazu z říše květin: růže s poupátkem. A jestliže matinka někdy představuje růži 

v pravdě dobře rozvitou, pak dceruška – abychom zůstali u řeči rytířské a dvorné – se 

okázale tváří jako lilie, která je si vědoma toho, že pro ni nadchází konec její oslňující 

čistoty, abychom také zůstali při slovníku čistém a sladkém.“ 29 

 

Je však již zde upozornit na fakt, že jakkoli rytířský, dvorný jazyk autor volí, 

tematika příběhu bude zcela odlišná, jak naznačuje i zmíněná aluze Boccacciova 

Dekameronu.  

Protiklad se nese celým dílem, nacházíme ho nejen ve srovnání jazyka, tedy formy a 

námětu, tedy obsahu. I každá z postav má v jiné jakýsi opak sebe sama:  

 

„Contrariamente alla sorella, Carolina aveva conservata intatta la sua esteriore 

femminilitá, che nello sfiore della persona e per la vita di isolamento erasi, pi può dire, 

accentuata, rarefatta, fino a diventare languore o smanceria. Per quanto lo fosse appena, 

pareva molto più piccola della sorella… Oltre che differire per questa esteriore 

femminilità, vicono alla sorella sembrava più giovane di parecchi anni e ne aveva uno di 

meno solamente.“ 30 

 

 „Karolina si na rozdíl od sestry uchovala nedotčenou svou vnější ženskost, která se 

při tělesném odkvětu a při osamělém životě stala ještě nenápadnější a řidší, až se změnila 

v unylost nebo strojenost. Vypadala mnohem menší než sestra … Tou vnější ženskostí se 

jednak od sestry lišila a jednak vedle ní vypadala o mnoho let mladší, třebaže byl mezi 

nimi jenom rok.“ 31 

 

Na druhé straně však v rámci postav, respektive jejich životních příběhů nacházíme 

záměrné shody, opakování situací. Například v příběhu dědečka sester Materassiových 

Palazzeschi v podstatě předjímá jejich příběh. 

                                                 
29 PALAZZESCHI, Aldo. Sestry Materassiovy. Praha: Odeon 1975, s. 34. 
30 PALAZZESCHI, Aldo. Sorelle Materassi. Firenze. Valecchi 1937, s. 21. 
31PALAZZESCHI, Aldo. Sestry Materassiovy. Praha: Odeon 1975, s. 41. 
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Jejich vlastní otec se k tomu svému zachoval nápadně podobně, jako tomu bude 

v případě Rema ve vztahu k tetám:  

 

„Cresciuto in condizioni di larghezza e di benessere aumentati progressivamente 

durante la prima gioventù, e rappresentando tutta la gioia e l´orgoglio del vecchio fattore 

che aveva avuto quell´unico figliolo nell´età matura, ed essendo stato per sè fino alla 

tirannia avaro d´ogni mondano piacere, aveva avuto l´ambizione, e la debolezza insieme, 

di veder crescere il figlio in tutt´altra maniere, alla rovescia precisamente, quasi che la 

saggezza non fosse un principio in chi ne aveva esercitata senza interruzione: frivolo, 

spensierato, capriccioso, spendereccio, senza volontà di lavorare. E via via, divenendo 

uomo, sempre più avido di tutte le felicità che il suo tempo poteva offrire. Quasi fosse 

stabilita una gara tra il figlio e il padre, il primo nello spendere e il secondo nel pagare. E 

quando più era la condotta del primo riprovevole, tanto più pareva al secondo recare un 

segreto e inconfessato piacere. Finchè, venuto a morte il padre, che negli ultimi tempi 

della vita aveva potuto misurare la gravezza del proprio errore verso il figlio senza potervi 

opporre un argine.“ 32 

 

 „Syn vyrostl v nadbytku a v blahobytu, které se v jeho mládí postupně zvyšovaly, a 

představoval všecku radost a všecku pýchu starého správce, který měl toho jediného syna 

teprve v zralém věku. Sám sobě si takřka tyransky odpíral každou světskou radost, ale měl 

zároveň jednu ctižádost a slabost: chtěl vidět vyrůstat svého syna docela jiným způsobem, 

přesně opačným, jako by moudrost nebývala byla stálým základem jeho života. Syn byl 

lehkomyslný, frivolní, rozmarný, marnotratný, bez chuti k práci. A jak se stával mužem, 

dychtil stále víc po všech radovánkách, které mu mohl nabídnout jeho věk. Jako by otec se 

synem závodili: jeden v utrácení a druhý v placení. Čím bylo synovo chování hodnější 

pokárání, tím víc to vypadalo, že tím působí otci tajnou a nepřiznanou rozkoš. Otec umřel, 

když mohl v posledních chvílích svého života změřit, jak vážného omylu se dopustil v svém 

chování k synovi, ale už nic nemohl napravit.“33 

 

                                                 
32 PALAZZESCHI, Aldo. Sorelle Materassi. Firenze. Valecchi 1937, s. 23. 
33 PALAZZESCHI, Aldo. Sestry Materassiovy. Praha: Odeon 1975, s. 43. 
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Na zřejmou paralelu netřeba zvlášť upozorňovat, Palazzeschiho charakteristika sester 

a Rema je všeříkající: 

 

„… rientrate da alcuni anni nel possesso completo della loro proprietà le cui rendite 

sarebbero bastate a farle vivere con larghezza, seguitavano a lavorare con la febbre delle 

ore tristi; e nemmeno mai prospettandosi una vita diversa pareva non si fossero accorte 

del miracolo operato dalle loro mani, e che riconquistare la serenità e una posizione 

legittima non fosse la mèta. Erano giunte al punto di sccumular danaro senza nemmeno 

accorgersene, senza sentirne il valore e la passione, sia per parte del loro come per parte 

delle rendite di cui non spendevano niente. Avresti detto che oramai attaccate al suo carro 

fosse il lavoro che le tirava senza potersene distaccare; cosa alla quale non avevano mai 

pensato, come non avevano pensato un istante a distaccarsi da quella forma di vivera, 

rallentarne il ritmo per godere qualche ora di riposo, di benessere e di tranquilità, 

concedersi uno spasso, un viaggio, perseguire un lavoro meno intenso e incalzante…“34 

 

 „… získaly už před několika lety zpátky úplné vlastnictví celého svého majetku, 

jehož výnos by jim býval stačil na pohodlný život, ale ony pracovaly dál stejně horečnatě 

jako za smutných hodin; a protože si nikdy ani nedovedly představit jiný život, vypadalo to, 

že si neuvědomují, jakého zázraku dosáhly prací svých rukou, a že jejich cílem už není 

zpětné získání klidu a slušného postavení. Dostaly se do situace, že hromadily peníze, aniž 

si to uvědomovaly, že necítily jejich cenu a lásku k nim, ani pokud šlo o práci, ani pokud 

šlo o důchod, z něhož nic neutrácely. Byl bys řekl, že jsou zapřažené do káry práce, že jsou 

už vlečeny a že se nemohou vyvléci z popruhů; na to ani nepomyslily, jako jim nikdy ani na 

okamžik nenapadlo, že by se odpoutat od toho způsobu života, že by mohly zpomalit jeho 

rytmus, aby mohly užít několika hodin odpočinku, dobrého bydla a klidu, aby si dopřály 

nějakou zábavu, cestu, a aby jejich práce nebyla tak naléhavá a tak usilovná…“35 

 

Z naznačených popruhů je ovšem přece jen něco, respektive někdo vyvleče a z káry 

vypřáhne:  

                                                 
34 PALAZZESCHI, Aldo. Sorelle Materassi. Firenze. Valecchi 1937, s. 31. 
35 PALAZZESCHI, Aldo. Sestry Materassiovy. Praha: Odeon 1975, s. 51. 
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„Informarlo che la loro casa era una reggia risetto al tugurio da cui era uscito, una 

casa da signori, comoda e sana, bene ammobiliata, dove non mancava nulla; con una 

donna di servizio che faceva la pulizia e preparava la colazione, il pranzo e la cena, lava 

la biancheria, e che lui pure avrebbe potuto comandare per le sue necessità. Erano 

travolte da un bisogno cocente di dare, di dare a quel nipote piovuto dal cielo in mezzo a 

esse, e che metteva nel loro animo inaridito tanto scompiglio. Che a Santa Maria avrebbe 

trovato dei compagni per giuocare, figlioli di brava gente,…“ 36 

 

„Měly chuť mu říci, že jejich dům je královský palác vedle té chatrče, z které vyšel, 

že je to panský dům, pohodlný a zdravý, pěkně zařízený, kde je všeho dost; že tam služebná, 

která uklízí, vaří snídaně, obědy, večeře a pere prádlo, a že také on bude moci chtít, aby 

mu udělala, co bude potřebovat. Cítily palčivou potřebu dávat, dávat tomu synovci, který 

jim spadl z nebe a vyvolal takový zmatek v jejich vyprahlých srdcích. Že si na Panence 

Marii najde kamarády, s kterými si bude moci hrát, synky ze slušných rodin,…“37 

 

Palazzeschi mistrně propojuje i v jazykové rovině jejich dosavadní pracovní rutinu, 

kterou za celý život nedokázaly, ba ani netoužily změnit s novotami, které do ní vnesl 

Remův příchod: 

 

„Teresa archiettava questi sogni mentre Carolina li abbelliva di particolari, ci 

ricamava attorno proprio come faceva intorno alla scollatura delle camicie e lungo le 

bande dellle mutandine; ogni tanto si sentiva assalire da brividi di vertigine, da un 

caporigo che la esaltava. Non alzavano la testa dal lavoro, non rallentavano il loro sforzo 

se non per godere un attimo il panorama delle aspirazioni nascenti…decisero di comune 

accorto di farne un ingegnere, un ingegnere meccanico, un costruttore di macchine, di 

navi, forse, per quanto avessero del mare una nozione tanto fantastica e primordiale; un 

uomo che un giorno sarebbe stato a capo di una grande officina, di una cantiere, che 

avrebbe comandato a migliaia di operai, che avrebbe inventato una nuova machina o 

almeno perfezionate quelle in vigore, ricco a milioni, che sarebbero diventato deputato, 

senatore, ministro, probabilmente. Le piccole operaie e possidenti della piantura 

                                                 
36 PALAZZESCHI, Aldo. Sorelle Materassi. Firenze. Valecchi 1937, s. 73.  
37PALAZZESCHI, Aldo. Sestry Materassiovy. Praha: Odeon 1975, s. 95. 
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fiorentina sognavano un´ascesa incalcolabile: come un faro il nipote diveva alevarsi da 

quel punto per illuminare il mondo.“38 

 

 „Architektem těchto snů byla Tereza, Karolina je zase okrašlovala podrobnostmi, 

vyšívala je kolem dokola stejně, jako to dělávala s výstřihy u košil a s manžetkami u 

kalhotek; každou chvíli cítila samým vzrušením mrazení závrati, točila se jí hlava. 

Nezvedly hlavu od práce, nezpomalily své úsilí, leda aby se na chvilenku potěšily pohledem 

na rodící se naděj… .společně se rozhodly a dohodly, že z něho udělají inženýra, strojního 

inženýra, konstruktéra strojů a možná také lodí, i když měly o moři znalosti jen fantastické 

a primitivní; zkrátka muže, který bude jednoho dne stát v čele velké továrny, loděnice, 

který bude poroučet tisícům dělníků, který vynalezne nějaký nový stroj nebo aspoň 

zdokonalí stroj dnes užívaný, který bude milionářem, poslancem, senátorem a 

pravděpodobně ministrem. Skromné dělnice a drobné statkářky florentské roviny snily o 

nezměrném vzestupu: jejich synovec se měl vztyčit na tom místě jako maják ozařující 

svět.“39 

 

Jejich ruku v ruce s futuristickým okouzlením jdoucí plány a sny však rychle berou 

za své. A to nejen proto, že čtrnáctiletý Remo nemá dokončenou ani čtvrtou třídu. Stejně 

tak jako ony jdou ve své zaslepené obětavosti ve šlépějích svého děda, následuje Remo 

děda svého, tedy otce Karoliny a Teresy:  

 

„Questo curioso ragazzo, che aveva saputo comprendere senza indugio d´esser 

caduto  bene fa le camicie e le mutandine, aveva già capitato un´altra cosa importante, 

essenziale, che quelle vecchie cavalle, anche quando mostravano i denti o li lasciano fuori 

per dimenticanza, non erano lì per mordere, e mangiassero la biada o spalancassero la 

bocca ner nitrire rimaneva impassibile.“ 40 

 

 „Ten zvláštní chlapec, který uměl okamžitě pochopit, jak výhodně spadl mezi košilky 

a kalhotky, pochopil už také jinou, důležitou věc, že totiž ty staré klisny nejsou na světě pro 
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kousání, a že je docela jedno, jestli cení zuby nebo je ze zapomětlivosti nechávají venku, ať 

už se chystají žrát oves nebo otvírají tlamy, aby řehtaly…“41 

 

Změny Remo vnáší nejen do způsobu života sester, ale i do vztahů mezi Karolinou a 

Terezou. Jakkoli dosud svorně opovrhovaly mužským pohlavím v nejširším slova smyslu, 

jsou Remem doslova okouzleny, uchváceny. Každá z nich se ovšem s dosud nepoznanými 

emocemi vyrovnává po svém, a právě to mezi ně vnáší neklid:  

 

„Assalita da un colpo di tenerezza, Carolina, serrandogli il collo con le braccia lo 

baciò come già in treno, ritraendosi in disordine, Remo non rispondeva con un bacio 

rapido e fresco, o distrattamente e alla sfuggia si lasciava baciare al modo dei ragazzi, 

alergendo senza sospettarlo vagamente la loro freschezza e il loro candore, ma 

abbandonava la bocca nè accennava a ritrarla, quasi avesse dato un oggetto da baciare e 

non una parte si sè. Era questo senso sconosciuto e strano che la spingeva ad abbracciarlo 

e la faceva ritrarre smarrita più assai che se quello avesse reso il bacio. Vedendo ripetersi 

la faccenda del treno, Teresa che a quell´atto aveva smesso di ridere, incominciò come ci 

fossero stati sempre i venditori di porci a guardare. Nè sapeva spiegarsi il turbamento che 

recava in lei la vista di quell´atto affettuoso, urbano e innocente, che rappresenta per 

qualunque madre una consuetudine quotidiana, un´espressione perenne dell´affetto 

materno e filiare. A una zia cinquantenne  che doveva assumere le funzioni di madre, non 

era dunque concesso di baciare il nipote che si poteva considerare ancora un bambino?“42 

 

 „Karoliny se zmocnil záchvat něžnosti, objala ho rukama kolem krku a políbila ho a 

potom se zmateně odtáhla. Remo jí nesplácel rychlým a lehkým polibkem nebo roztržitě a 

kradmo, nenechal se líbat jako chlapci, kteří mimoděk a nevědomky marnotratně rozdávají 

svou svěžest a nevinnost, ale ponechával jí svá ústa a nenaznačoval, že by je chtěl 

odtáhnout, jako by jí nabídl k líbání nějaký předmět, a ne část sebe. A tento neznámý a 

podivný pocit ji právě nutil, aby ho políbila, a zase se zmateně odtáhla, a to mnohem víc, 

než kdyby jí byl to políbení vrátil. Tereza se přitom přestala smát, a když viděla, že se 

opakuje výjev z vlaku, začala odporem a netrpělivostí dupat, jako by tam pořád ještě seděli 
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ti obchodníci s vepřovým dobytkem a dívali se. Nedovedla si sama vysvětlit zmatek, který 

v ní vyvolával pohled na ten projev lásky, tak zdvořilý a tak nevinný, který je pro každou 

matku každodenním zvykem a trvalým projevem lásky mateřské a synovské. Padesátiletá 

teta, která má zastupovat matku, tedy nesmí líbat synovce, který se ještě může považovat za 

dítě?“43 

 

Nejen, že si staré panny samy nevědí s novými, neznámými, silnými prožitky rady, 

ale Remo záhy začíná jejich znejistění využívat až zneužívat: 

 

„Teresa non nascondeva la propria irritazione a quel gesto che si ripeteva e che 

ritenava eccessivo inesplicabilmente. Ma pareva che Remo facesse di tutto per incontrarsi 

da solo a solo con lei nella penombra delle scale. Si indigiava in quell´oscurità quando 

essa doveva passare, la seguiva a distanza, finchè una volta, che in tale oscurità egli le 

faceva sentire i suoi occhi, lo prese, lo strinse, lo baciò a lungo e forte. Il rarazzo le 

abbandonò la bocca come se non fosse stata una parte di sè. Teresa dopo quel bacio, andò 

a chiudersi in camera turbatissima, nè mai più dal quel giorno lasciò rinascere in sè quel 

desiderio che aveva dovuto nascondere. Pensò anzi se di quell´atto non dovesse parlarne 

in confessione, ma non ne parlò mai, nè si irritò più, da allora, quando Carolina, cedendo 

agli assalti del cuore, baciava Remo in faccia a tutti.  

Remo però, ricondando il tempoe il luogo, con abilità sorprendente provocava di 

incontrarsi a solo con la zia nel punto più oscuro delle scale, ciò che costituiva per esse un 

rimprovero anzichè un atto di amore.“ 44 

 

 „Tereza neskrývala své podráždění nad opakováním toho gesta, které 

nevysvětlitelně považovala za nemístné. Ale vypadalo to, že Remo dělá všecko možné, aby 

se s ní samotinký setkal v pološeru schodiště. Postával v té temnotě, když měla tudy projít, 

zpovzdáli ji sledoval, až ho jednou, když ji v té tmě zasáhly jeho oči, objala, přitiskla k sobě 

a dlouze a prudce políbila. Chlapec jí ponechal rty, jako by to nebyla část jeho těla. Tereza 

po tom políbení šla v hrozném zmatku do svého pokoje, zavřela se tam a už nikdy od toho 

dne nepřipustila, aby se jí v srdci zrodila touha, kterou musila skrývat. Dokonce se 
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rozmýšlela, nemá-li se z toho skutku vyzpovídat, ale nikdy se o tom ve zpovědnici nezmínila 

a do té doby se už nikdy nevztekala, když Karolina podlehla hnutí svého srdce a přede 

všemi Rema líbala. 

Ale Remo si zapamatoval dobu a místo a s překvapující obratností se snažil setkat 

sám s tetou na nejtemnějším místě schodiště, což pro tu chuděru bylo spíše výčitkou než 

projevem lásky.“ 45 

 

Remo velmi rychle zjišťuje, jaký vliv na tety má, aniž by se o to jakkoli musel snažit 

a ještě rychleji toho začíná využívat ve svůj prospěch. Dávno již ztratil dětskou naivitu a 

záhy tedy zahajuje cestu za naplněním svých tužeb prostřednictvím totálního podmanění si 

tet:  

 

„Il giovane  le guardava e ogni tanto guardava fuori dal finestrino il paesaggio, 

penetrato da esso, ma senza perdere la compostezza; non con quella avidità infantile 

irrompente e incontenibile, quasi lo avesse visto e rivisto tento volte, era il primo viaggio 

che faceva, e lo considerava con la pacata compiacenza che lascia trasparire l´occhio 

assuefatto dell´adulto.“ 46 

 

 „Chlapec se na ně díval, sem tam se také podíval z okénka na krajinu, která mu 

vnikala do srdce, ale přitom neztrácel svůj klid. Nebyla v něm hlaholivá a nezkrotná dětská 

hltavost, vypadalo to, jako by už býval všecko tisíckrát viděl, ačkoliv to byla jeho první 

cesta. Díval se na krajinu s klidnou radostí, která prozrazuje zkušené oko dospělého“. 47 

 

„Per essere un ragazzo di quattordici anni, Remo era tanto bene e così 

armoniosamente sviluppato da dimostrarne sedici comodamente; sia per la figura come 

per l´espressione del viso o per la compostezza che non appariva di soggezione o 

momentanea. Nulla era in lui della forza disordinata che fa muovere il 

ragazzoinconsultamente, senza armonia, seguendo l´impulso del proprio sangue e non la 

ragione ancora informe; in ogni suo atto era una vigilanza palese, e il portamento era 
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quello del giovane che sentendo incipiente la propria dignità di uomo, già sa contenersi 

fra gli adulti,…“ 48 

 

 „Na čtrnáctiletého chlapce byl Remo tak dobře a tak harmonicky urostlý, že by mu 

člověk býval snadno hádal šestnáct, ať už šlo o postavu nebo o výraz tváře nebo o uměřené 

chování, které nevypadalo jako ostych nebo jako něco chvilkového. Nebylo v něm nic z té 

zmatené síly, která cloumá nerozvážně a bez harmonie chlapci, poslušnými volání vlastní 

krve, a ne rozumu, který je ještě bez tvaru. Ze všeho, co chlapec dělal, mluvila bdělost, a 

jeho chování bylo chováním mladíka, který už začíná cítit důstojnost muže a mezi 

dospělými se už dovede ovládat,…“ 49 

 

 Palazzeschi mistrně popisuje, jak se Remo na rozdíl od tet ovládnout dokáže. A 

nejen to. Od okamžiku, kdy zjistí, co se mu v pobytu u tet skýtá za možnosti, začíná toho 

využívat. Palazzeschi líčí velmi obrazně:  

 

„La sua curiosità, infantile nell´aspetto, ne nascondeva una ben più profonda e non 

ancora decisa nell´animo dell´adolescente. Quando si trova solo in quella stanza, con le 

zie e con Niobe, si guardava attorno fra trasognato e soddisfatto come chi, cadendo da 

cielo e riprendendo la conoscenza e il vigore, si accorge di esse caduto bene fra quegli 

indumenti femminili quasi misteriosi, quasi segreti, di cui rigurgitava la stanze. Sentiva di 

esser caduto sul morbido e se ne compiaceva intimamente.“ 50 

 

 „Jeho na první pohled dětská zvědavost skrývala v sobě zvědavost mnohem hlubší a 

ještě nevyhraněnou v mysli dospívajícího chlapce. Když byl v té místnosti sám jen s tetami 

a s Niobou, díval se okolo sebe zpola udiveně a zpola spokojeně jako člověk, který spadl 

z nebe, a jak nabývá vědomí a sil, zjišťuje, že spadl dobře mezi ty tajemné a skoro tajné 

části ženského oděvu, jimiž místnost překypovala. Cítil, že spadl do měkkého, a v hloubi 

srdce se z toho radoval.“51 
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Palazzeschi dále líčí, jak se sestrám situace, kdy Remo začíná již zcela záměrně 

využívat faktu, že ho nesoudně obdivují, vkládají do něho nenaplněné sny, vymyká 

z rukou. Užívá srovnání s divadelní hrou, jejichž autorem též byl:  

 

„Nella vostra vita quotidiana si è spesso vittime di certi abbagli, sia come attori che 

come spettatori, è un´illusione dei sensi, della vista principalmente, e quando più siamo 

sicuri d´essere noi a mandare la barca, proprio allora ci accorgiamo (è un momento 

terribile) che la barca ci fa andare, e dove vuole; ed è allora che ci affanniamo con ogni 

mezzo per mantenerci nella primitiva illusione e dimostrarlo allo spettatore. Voi penserete 

certo che la giuntura sia delle più bislacche, giancchè se possiamo mantenerci noi 

nell´illusione, ciò non accade per coloro che dalla riva ci stanno a guardare, i quali 

sempre meglio accorgendosi che la barca va da sè, se la ridono a crepapelle di tutti i 

nostri gesti e grida.“ 52 

 

 „V každodenním životě často propadáme zaslepení, ať už jako herci nebo diváci. 

Bývá to iluze smyslů, hlavně zraku: když jsme si nejjistější, že řídíme loďku, právě tehdy 

zjistíme- bývá to hrozná chvíle -, že loďka unáší nás, a kam chce; právě v tu chvíli děláme 

všecko možné, abychom udrželi v této své iluzi sebe i diváky. Jistě vám napadne, že to 

spojení je náramně výstřední, neboť jestliže se můžeme udržet v iluzi my, neplatí pro lidi, 

kteří se na nás dívají z břehu a kteří pořád jasněji vidí, že se loďka pohybuje sama od sebe, 

a proto se od plic smějí všemu našemu křiku a našim pohybům.“53 

 

… “Di Remo, quasi invece lo abbiamo visto impiantato bene per divenire un giovane 

bello agile e forte, e non facile a lasciarsi sopraffare. Nessuno però avrebbe saputo 

indovinarem fino a qual punto potesse giungere la straordinaria bellezza e la istintiva 

eleganza di questo giovane….“ 54 
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 … „O Removi jsme zjistili, že je dobře rostlý a že se z něho může stát pěkný mladík, 

který se jen tak nedá: Nikdo by se však nebýval odvážil hádat, kam až může dojít výjimečná 

krása a vrozená elegance toho mladíka…“55 

 

Autor dodává, kdo se ujímá kormidla pomyslné loďky: 

 

„Aggiungerò che alla bellezza e all´eleganza fisica Remo accoppiava una signorile 

eleganza nel vestire… e a pagare i conti del sarto e del camiciaio senza starci troppo a 

pensare; e dal momento poi che avevano deciso di stare a vedere, la cosa aveva assunto 

proporzioni assai più vaste, come è facile comprendere, e anche i conti si erano ingranditi 

in conseguenza.“ 56 

 

 „Dodám, že Remo spojoval s tělesnou krásou a elegancí také panskou eleganci 

v oblékání... bez přílišného rozmýšlení platily účty u krejčího a za šití košil; ale od té 

chvíle, co se rozhodly, že počkají, jak se to vyvine, nabylo všecko širších rozměrů, také účty 

se přirozeně rozrůstaly…“57 

 

„ Per modo che gli era stato facile ottenere molte cose facendo cadere, con abili 

colpi, tutte le difficoltà che si frapponevano a esse, e più ancora dimostrandolo 

apertamente. Allorquando diciottenne aveva chiesto alle zie, ma senza insistere, una 

motocicletta d´alto prezzo, diecimila lire, e quelle si erano rifiutate prima, quindi ne 

avevano dilazionato l´acquisto, il giorno seguente sentirono al cancello la tromba della 

nuova macchina e il rumore dei suoi gagliardi stantuffi…“58 

 

 „A tak bylo pro něho snadné dosáhnout mnoha věcí tím, že obratnými zásahy smetl 

všecky překážky, které se jim kladly do cesty, a ještě víc tím, že prostě přišel s hotovou věcí. 

Když mu bylo osmnáct, požádal tety, ale ne příliš naléhavě, aby mu koupily drahý motocykl 
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– měl stát deset tisíc lir. Nejprve odmítly, potom koupi odložily na pozdější dobu. Na druhý 

den zaslechly před brankou houkačku nového stroje a hluk jeho mocných pístů…“ 59 

 

„ Eran lontani i tempi in cui le sorelle, lavorando insieme, sognavano sull´avvenire 

del nipote: egli era divenuto una realtà presente e urgente; e per quanto possedesse 

un´arte sopraffina per non far sentire il proprio peso, il peso si faceva sentire. Ma la sua 

presenza, l´aspetto sereno della persona risolvevano con estrema semplicità situazioni 

ritenute insolvibili; e servendosi della persona negativamente, sapendo scomparire a 

tempo e rimanere assente, e a tempo debito ricomparire. Assomigliava in questo a 

Napoleone il grande, che vittorioso si faceva aspettare, quando tutti non ne potevano,…“60 

  

„Byly daleko doby, kdy sestry snily o při společné práci o synovcově budoucnosti: 

Remo se stal přítomnou a naléhavou skutečností; ačkoliv ovládal dokonale to velejemné 

umění být na obtíž tak, aby to nikdo necítil, přece se to břemeno pronášelo. Ale jeho 

přítomnost a jeho veselý vyrovnaný vzhled řešily s nekonečnou snadností situace, které 

byly považovány za neřešitelné; používal své osoby také ve smyslu záporném, to znamená, 

že dovedl včas zmizet, být pryč a v pravý čas se zase objevit. Podobal sw v tom velkému 

Napoleonovi, který po vítězství dával na sebe čekat, až už to nikdo nemohl vydržet…“61 

 

Takto líčí, jak nabývá Remo nad tetami v podstatě neomezenou moc, což si velmi 

dobře uvědomuje a dokonce dává na odiv i svým kumpánům:  

 

„Remo diceva sempre ai suoi amici e a quelli che gli chiedevano dove stesse di casa: 

„sto a Santa Maria, venite a vedere, addomestico le scimmie, ammaestro i pappagalli, 

venite a Santa Maria, venite a vedere i miei pappagalli ammaestrati, le mie scimmie 

addomesticate“.62 
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 „Remo vždycky říkával svým přátelům a lidem, kteří se ho ptali, kde bydlí: ,Bydlím 

na Panence Marii, přijďte se podívat, krotím opice a cvičím papoušky, přijďte na Panenku 

Marii, přijďte se podívat na mé vycvičené papoušky a na mé ochočené opice.‘“63 

 

 

Míra, s níž Remo tetami v pravé podstatě pohrdá, je autorem mistrně a obrazně 

zhodnocena popisem jeho zacházení s pro tety v podstatě posvátným produktem jejich 

práce, tedy ušitým prádlem:  

 

„Ma talaltra avendo Remo tirato fuori da un cassetto una camicia o un paio di 

mutandine rosa o azzurre leggerissime, e tenendole alte e tese avendo appartenere a una 

fanciulla diciottenne e bellissima che fra pochi giorni di doveva sposare, tutto il rispetto 

per il luogo e per lavoro se n´era andato a gambe, e di nuovo scoppiata la gazzarra come 

nel solotto da mangiare. Davanti alle mutandine che Remo teneva tese, Sergio s´era 

inginocchiato e le aveva volute baciare devotamente. Ѐ uno alla volta tutti avevano imitato 

il suo esempio, inginocchiandosi davanti alle mutande e volendole baciare, mentre Remo 

seguitava a tenerle tese in attitudine spirituale.“ 64 

 

 „Remo vytáhl ze zásuvky košilku nebo pár lehounkých růžových nebo blankytných 

kalhotek, zvedl je nad hlavu a roztáhl a oznámil, že patří překrásné osmnáctileté dívence, 

která se má za několik dní vdávat. V tu chvíli byla tatam všecka úcta k místu a k práci, a 

znova vybuchl rámus a halas jako před chvílí v jídelně. Sergio si poklekl před kalhotkami, 

které držel Remo v rukou, a chtěl je zbožně políbit. A v tu chvíli všichni chtěli napodobit 

jeho příklad, poklekli před kalhotkami a líbali je, zatímco je Remo dále natahoval ve 

zbožném postoji.“65 

 

Jediným členem, respektive členkou domácnosti, která nejen Removy doslova 

kořistnické noční nájezdy na Panenku Marii (spolu s kumpány vždy dokonale vyčistí spíž i 

zásoby alkoholu) prohlédne a pocítí k synovci doslova odpor je třetí sestra, Giselda. Sama 

                                                 
63 PALAZZESCHI, Aldo. Sestry Materassiovy. Praha: Odeon 1975, s. 188. 
64 PALAZZESCHI, Aldo. Sorelle Materassi. Firenze. Valecchi 1937, s. 162. 
65 PALAZZESCHI, Aldo. Sestry Materassiovy. Praha: Odeon 1975, s. 192. 



45 

ale ihned usoudí, že snažit se toto vysvětlit sestrám se zcela jistě mine účinkem, proto vše 

jen sleduje a tiše trpí: 

 

„Nel circondaio di Santa Maria una sola persona aveva potuto resistervi: Giselda.    

Fino  dal suo ingresso aveva guardato l´ospite con diffidenza, fino dal primo giorno si era 

sentiva in pieno dessenso con le sorelle; finchè avvilita, sopraffatta del non trovare un 

riscontro alla propria voce, aveva taciuto covando il suo risentimento, aspettando l´istante 

per ripagarsi del silenzio e dell´umiliazione. E la causa profonda va ricercata nel fatto che 

dai fascini della bellezza e della giovantù era stata attratta una volta per tutte, e glie ne 

era rimasta nel cuore un´amarezza inestinguibile. Per aver sofferto troppo di quel male 

era immune dal suo contagio. E Remo, fino dal primo giorno, aveva guardato quella terza 

zia in maniera ben diversa da come guardava le altre. Essa lo aveva respinto subito, egli 

invece aveva seguitato a osservarla per vedere se non ci fosse una via per giungere fino a 

lei, smontare la sua contrarietà della quale non conosceva le cause. Quando si era accorto 

che non era il caso di temerla, non solo, ma che la sua opposizione gli racava ottimi frutti 

spingendo agli eccessi opposti le sorelle, allora cercò ogni mezzo di farsela nemica più 

che fosse possibile, trattandola con ironia, chiamandola: „madama“, o fingendo téma e 

premura per il suo stato di salute: „Hai dormito male stanotte?Hai una cattiva cera, una 

purga leggera, forse, ti farebbe bene, sfidandola apertamente, sprezzandola e offendendola 

ovunque a sempre.“ 66 

 

 „Na Panence Marii mu dovedla odolat jediná osoba; Giselda. Dívala se na hosta 

s nedůvěrou od první chvíle, co vstoupil do domu, od prvního dne se naprosto rozcházela 

se sestrami; ale jejího hlasu nikdo nedbal, to ji pokořilo a urazilo a přestala mluvit, skryla 

v sobě svou nelibost a čekala na chvíli, která ji odmění za mlčení a pokořování. Hlubokou 

příčinu toho všeho musíme hledat ve skutečnosti, že jenom jednou podlehla vábení mládí a 

krásy a že jí z toho zůstala v srdci nevyhladitelná trpkost. A protože příliš trpěla tou 

nemocí, byla imunní proti její nákaze. A Remo od prvního dne hleděl na tuto třetí tetu 

docela jiným způsobem, než jak se díval na první dvě. Giselda ho okamžitě odmítla, ale on 

ji neustále pozoroval, aby zjistil, jestli neexistuje nějaká cesta, po které by se dostal až  k ní 

a aby  překonal ten odpor, jehož příčiny neznal. Když si všiml, že se jí nemusí obávat a že 
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naopak její opozice přináší výborné ovoce, protože žene sestry k opačným výstřelkům, 

začal dělat všecko možné, aby si z ní udělal smrtelnou nepřítelkyni, choval se k ní ironicky, 

říkal jí milostivá, nebo předstíral obavy a horlivou péči o její zdraví: Ty jsi dnes v noci 

špatně spala? Mizerně vypadáš. Možná že by ti udělalo dobře lehké projímadlo. Nebo ji 

otevřeně provokoval a urážel a na každém místě a v každé chvíli jí dával najevo své 

pohrdání.“67 

 

Dalším, zprvu zcela nečekaným trnem v oku se tetám stává jedna z jejich zákaznic, 

bohatá, stárnoucí hraběnka. Na zkoušky šatů, které pro ni tety šijí, totiž dojíždí 

nádhernými, drahými auty, ve kterých se Remo doslova vzhlédne, respektive chce ho také:  

 

„Trentacinquemila lire? Le sorelle non avavano mai sentito pronunziare con tanta 

semplicità una cifra simile; le cif e erano state nella loro vita delle tappe faticose e lunghe, 

come ascensioni di montagne inaccessibili, le cui vette avevano raggiunte col sacrificio 

completo di sè …. Chinarono la testa per dire „no“ dolorosamente, quasi avessero 

ricevuto un colpo mortale.“68 

 

 „Pětatřicet tisíc lir…Sestry nikdy neslyšely vyslovit tak jednoduše podobnou sumu: 

číslice představovaly v jejich životě dlouhé a namáhavé úseky, výstupy na nepřístupné 

hory, jejichž vrcholků dosahovaly s vypětím všech sil … Sklonily hlavy, aby řekly bolestně 

„ne“, jako by dostaly smrtelnou ránu.“69 

 

Remo ovšem opět využije jejich neschopnosti mu jakkoli odolat, i když tentokrát 

musí použít promyšlenou lest, respektive zneužít jejich žárlivosti na to, že by snad jejich 

milovaný, obdivovaný Remo mohl mít jinou ženu:  

 

„Passarono due giorni di cupo silenzio in cui erano sommerse tutte le domande, e 

Remo riapparve a Santa Maria sopra una magnifica automobile“…. „Come hai avuto 

quella maccina?“… „La machina mi è necessaria, ve l´ho già detto, mi è indispensabile, 
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debbo aprirmi una strada….“….„E come hai fatto per pagarla?“…“Dacchè mi avete 

negato il vostro aiuto non è cosa che vi riguardi.“…“Ma non da quella, da quella 

no,no…“…„Abbiamo deciso di pagartela.“…“Se è vero che la machina ti è 

necessaria.“… „Vuol dire che ti compreremo la machina, ma ad un patto, che tu ci 

assicuri di non avere nulla a che fare con quella donna…“70 

 

 „Minuly dva dny chmurného mlčení, v kterém utonuly všecky otázky, když tu se 

Remo znova objevil na Panence Marii v nádherném autu. … „Jak jsi přišel k tomu autu?“ 

… „Auto potřebuju, už jsem vám to dávno řekl, je pro mne nepostradatelné, musím si 

prorazit cestu…“ … „A jaks to udělal s placením?“… „Protože jste mi odepřely svou 

pomoc, nemůže vás to zajímat.“… „Ale ne od té coury ne od té coury…“ … „Rozhodly 

jsme se, že ti je koupíme. Jestli je pravda, že auto potřebuješ…“… „Chci říct, že ti koupíme 

vůz, ale pod tou podmínkou, že nás ujistíš, že nebudeš mít nic s tou ženskou…“71 

 

Míra, do jaké tety podléhají Removým intrikám, nechávají se jako „cvičené opice a 

ochočení papoušci“ vyvážet autem, kvůli kterému se zadlužily, na nákladné večeře, na 

které už dávno nemají, začíná budit i posměch okolí. Sousedé, kteří znali jejich otce a 

děda, pomyslní diváci sledující neovladatelnou loďku ze břehu, spatřují „opakující se 

smutnou historii“: 

 

„Povere Materassi!“…“E i malevoli aggiungevano, vedendole salire in 

automobile…“…“Si non date alla pazza gioia! Proprio come il padre!“…“Tutti 

conoscevamo le condizioni critiche in cui si dibattevano da qualche tempo, ed erano al 

corrente delle nuove ipoteche messe sulle case; per modoche sapendole non più padrone 

assolute venivano a scadere il rispetto e l´autorità esercitati sempre. Gl´inquilini 

prendevano a trattare sottogamba mentre esse raddoppiavano in abagia.“ 72 

 

 „Chuděry Materassiovy!“ …“A lidé zlomyslní dodávali, když je viděli nastupovat do 

auta a odjíždět…“. „Spustily se! Docela jako tatínek!“…„Všichni znali kritické postavení, 
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v kterém se od nějaké doby zmítaly, a všichni věděli o nových hypotékách, které zatížily 

domy; a protože se vědělo, že už jim všecko nepatří, zmenšovala se úcta a vážnost, které se 

vždycky těšily. Nájemníci se k nim začali chovat drze, zatímco ony zvedaly nos stále 

výše.“73 

 

Další ránu jim i jejich mizejícím úsporám Remo zasadí nečekanou, pro žárlivé tety 

zničující zprávou. Přivedl do jiného stavu jistou dívku. Aby tety předešly skandálu, natož 

pak ztrátě Rema, zatíží dům padesátitisícovou hypotékou, aby zaplatily velkou svatbu 

dotyčné s „náhradním ženichem“, „náhradním otcem“ Remova dítěte, a především i mlčení 

všech, kteří znali pravdu.  

 

„Fu un matrimonio ricco e allegrissimo  tutta Santa Maria vi assistette meno, 

s´intende, le Materassi Remo, e Nioba. M ale Materassi e Remo erano considerati oramai 

di un´altra classe per partecipare a nozze plebee, l´aristocrazia del paese…“74 

 

 „Byla to bohatá a velkolepá svatba, celé Panenka Marie se jí zúčastnila, 

samozřejmě kromě sester Materassiových, Rema a Nioby. Byli povýšeni nad to, aby se 

účastnili plebejské svatby; měli se za jakousi místní aristokracii…“75 

 

„Le padrone che dovettero firmare un certo foglio, una prima ipoteca di 

cinqantamila 

Lire sulle case; però felici e trionfanti di una battaglia vinta.“ 76 

 

 „Sestry musily podepsat jistou listinu, první padesátitisícovou hypotéku na dům. Ale 

byly šťastné a triumfující, protože vyhrály bitvu.“77 

 

Jejich radost z domnělé výhry však nemá dlouhého trvání. Kvůli narůstajícím 

dluhům již není možné o tíži finanční situace rodiny nadále zcela mlčet: 

                                                 
73 PALAZZESCHI, Aldo. Sestry Materassiovy. Praha: Odeon 1975, s. 248. 
74 PALAZZESCHI, Aldo. Sorelle Materassi. Firenze. Valecchi 1937, s. 211. 
75 PALAZZESCHI, Aldo. Sestry Materassiovy. Praha: Odeon 1975, s. 246. 
76 PALAZZESCHI, Aldo. Sorelle Materassi. Firenze. Valecchi 1937, s. 211. 
77 PALAZZESCHI, Aldo. Sestry Materassiovy. Praha: Odeon 1975, s. 247. 



49 

 

„Non lo sai che non abbiamo più un soldo, non abbiamo che dei debiti e   

 e le case gravate ipoteche? „Appunto per questo bisogna pagarti tutti insieme.“ „Con 

che?“ „Con una cambiale.“ 78 

 

 „Ty to nevíš, že nemáme ani haléř, že máme jenom dluhy a že domy jsou zatíženy 

hypotékami?“ „Právě proto je třeba zaplatit všecky dluhy zároveň.“ „Čím?“ 

„Směnkou.“79 

 

Pokusí se tety konfrontovat synovce s realitou, kterou on ovšem dobře zná… A 

dokonce tedy navrhne podepsání směnky. 

 

„Mai e poi mai, è una questione di principio, piuttosto mai farei ammazzare che 

firmare una cambiale. 80 

 

 „Nikdy a nikdy, to je zásadní otázka, spíš se dám zabít, než abych podepsala 

směnku…“81 

 

„E quegli allora si eresse per piombarle addosso riducendola all´impotenza, 

dimostrando che alla violenza rispondeva con la violenza, come agli impulsi del cuore con 

l´abbandono sentimentale. Le acchiappò insieme tenendole e mantenendole fra la braccia 

nell´impossibilità di agire, spingendole fuori dal salotto fino in cucina, mentre l´una 

voleva sciogliersi per colpirlo, e l´altra voleva invece tenerla perchè non lo potesse 

colpire….Quando capirono di che si trattava, non reagirono più. Venivano rinchiuse in 

quel tugurio ripugnante: si era giunti a tanto. Cadde nell´una l´impulso di colpire, e 

nell´altra quello di abbandonarsi.“ 82 
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 „Tu se vzepjal, vrhl se na ni a pevně ji popadl, že se ani nemohla hnout, a tak 

ukázal, že na násilí odpovídá násilím, jako odpověděl na hnutí srdce citovým odevzdáním. 

Chytl obě dvě a držel je pevně v náručí, takže nemohly nic dělat, a tak je strkal před sebou 

do jídelny až do kuchyně, zatímco se jedna snažila mu vymknout, aby ho mohla udeřit, a 

druhá se ji pokoušela zadržet, aby ho neuhodila. … Když si uvědomily, oč jde, už se 

nebránily. Byly uvězněny v odporném brlohu: tak daleko to s nimi došlo. V první zhasla 

touha uhodit a v druhé se odevzdat.“83 

 

Po čase stráveném v domácím vězení vlastní špajzky tety samozřejmě svému 

vězniteli jako vždy ustoupí: 

 

„… e in calce questa piccola scrittura: Sorelle Materassi. Fece per prenderla dalla 

mano della zia, ma il pezzetto di carta cadde, proprio come la foglia morta che si stacca 

dal ramo, prima ancora di essere lambita da quella mano indegna.“ 84 

 

 „…a dole podpis drobným písmem: Sestry Materassiovy. Chtěl ji vzít tetě z ruky, ale 

kousek papíru spadl na zem docela tak, jako padá suchý list z větve, ještě dříve, než se ho 

dotkla jeho nehodná ruka…“85 

 

Opisuje Palazzeschi Remův ničitelský vliv na vše kolem něho. 

 

I z této prohrané bitvy se tety oklepou, dál se nechají Removým autem všem pro 

smích vyvážet na drahé hostiny, netušíce, že závěrečnou bitvu záhy opět prohrají.  

 

Le delusioni delle prime speranze svanite, le angoscie delle prime attese, quando il     

giovinetto avventuroso e precoce, ribelle allo studio, deciso all´indipendenza, si faceva 

aspettare per ore e ore il giorno e la notte; gli errori sentimentali , gravissimi, da 

rimediare a caro prezzo e con tante pene, i debiti da pagare, sempre crescenti, fino alla 

tragedia della cambiale firmata dentro la dispensa, nulla le aveva ferite così 
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profondamente quanto le parole di questa lettera; si direbbe che avessero compreso in 

quel momento come tutte le peripezie passate col nipote, le lotte e le tragedie non fossero 

dolori veri e propri, e che provassero per la prima volta il dolore nudo e reale. In tante 

vicende, qualunque cosa avesse fatto, e anche ora, lontano, qualunque cosa facesse, lo 

avevano sentito loro, con quelle poche parole fredde e misurate sentirono che era passato 

nelle mani di un altro. Fidanzato.“ 86 

  

„Zklamání z prvních zmizelých nadějí, úzkostná první čekání, když dobrodružný a 

předčasně vyspělý mladík, kterému se protivilo studiu a který toužil po nezávislosti, dával 

na sebe čekat hodinu po hodině ve dne v noci; těžké milostné poklesky, které musely 

vykupovat za drahou cenu a nesmírným trápením, splácení stále vzrůstajících dluhů až 

potu tragédii se směnkou ve spižírně – nic je ještě tak hluboce nezranilo jako slova toho 

dopisu a člověk by řekl, že teprve v tuto chvíli pochopily, že všecky ty trýznivé prožitky se 

synovcem, že všecky ty boje a tragédie nebyly skutečné a pravé bolesti a že poprvé cítí 

bolest nahou a skutečnou. Při všech těch bouřlivých událostech, ať dělal, co dělal, ať byl 

třeba jako teď daleko a dělal tam cokoliv, vždycky cítily, že patří jim: teď z těchto několika 

chladných a zvážených slov cítily, že přešel do rukou někoho jiného. Zasnouben.“87 

 

Remova povaha a záměry se projevují i ve volbě budoucí chotě, tedy původem 

Američanky Peggy:  

 

„Effettivamente Remo non sapevaaltro della sua fidanzata, non aveva fatto nulla per 

sapere di più. In lui non era stata sordita ingordigia di accaparsi una dote, calcolo 

previdente, l´avvenire non era mai stato per lui il pensiero dominante, e il passato cadeva 

in una botola oscura il cui coperchio non si era mai sognato di alzare. Quello che contava 

era il presente,l´attimo che fugge, e dera nato apposta per risolverlo bene, per viverlo 

luminosamente; quello che appena caduto nella botola nera non esisteva più. Peggy riceva 

degli chèques, per il momento no voleva sapere atro, non aveva bisogno di far calcoli 

lunghi, ingordi, egoistici, di inquistire con domande esose, ripugnanti, in previsione 
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dell´avvenire, imporre ignorabili patti, macchè! Egli si sentiva padrone del presente: „la 

vita è facile“, era il suo motto, e bastava questo a farla diventare facilissima, puerile.  

Il suo non era un matrimonio per interesse, all´interesse non ci pensava neppure: gli 

chèques vevivano da sè.“ 88 

 

 „Remo skutečně nevěděl nic o své nevěstě a nic neudělal, aby se víc dověděl. Nebyla 

v něm špinavá chtivost tučného věna, nebyla v něm předvídavá vypočítavost, budoucnost 

nebyla nikdy pro něho všeovládající myšlenkou a minulost padala do jakéhosi propadliště, 

jehož poklop mu nikdy nenapadlo zvednout. To, co platilo, byla přítomnost, okamžik, který 

prchá, a on se narodil právě proto, aby ho dobře využil, aby ho zářivě prožil; a co už 

spadlo do černého propadliště, to neexistovalo. Peggy dostávala šeky, pro tu chvíli nechtěl 

nic jiného vědět, nepotřeboval dělat dlouhé, chtivé a odporné propočty, nepotřeboval klást 

otázky v starosti o budoucnost, nepotřeboval uzavírat vulgární smlouvy, ani mu 

nenapadlo! Cítil, že je pánem přítomné chvíle. Jeho heslem bylo „život je snadný,“ a to 

stačilo, aby se pro něho stala z života kratochvíle, klukovská hra. Jeho manželství nebylo 

sňatkem zištným, na zisk ani nepomyslil: šeky přicházely samy od sebe.“89 

 

Svatba, kterou se Remo rozhodne upořádat na Panence Marii, je poslední ranou pro 

city i peněženku obou tet: 

 

„Gli è che Peggy, in fondo non sapeva nemmeno lei quello che portasse nè quello 

che portavano gli altri; e quello che portasse nè quello che portvavano gli altri; e quello 

che per le due zittelle rappresentava il dramma di una intera vita, era invece per lei il 

dettaglio trascurabile.“ 90 

 

 „Vtip byl v tom, že Peggy vlastně ani pořádně nevěděla, co má na sobě nebo co mají 

na sobě ti druzí: to co bylo pro obě dvě staré panny dramatem celého života, bylo pro ni 

jenom zanedbatelnou podrobností…“91 
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…“L´uno vicino all´altro, in testa alla tavola ovale, erano gli sposi, e a sinistra di 

Remo, l´una vicina all´altra, erano le zie. Teresa teneva il primo posto con abbastanza 

disinvoltura accanto al nipote, per quanto ora la sua faccia fosse cerea, dolorosa, e stesse 

per sciogliersi. Carolina le si stringeva al fianco spaventata, quasi tentasse di nascondersi 

o rifugiarsi, assalita dal freddo che ripercuoteva sul suo viso l´abito bianco e lucente. Si 

può dire che Remo si trovasse fra tre spose, nè aveva l´aria che fossero troppe… “ 92 

 

… „V čele oválného stolu trůnili novomanželé a po Remově pravici seděly vedle sebe 

tety. Tereza zaujímala to čestné místo vedle synovce s dostatečnou nenuceností, třebaže její 

tvář byla teď bolestná a jako z vosku, jako by se měla každou chvíli rozpustit v slzách. 

Karolina se k ní vyděšeně tiskla, jako by u ní hledala úkryt nebo útočiště: roztřásl ji chlad, 

který jí vrhal na tvář bílý a lesklý šat. Můžeme říci, že Remo seděl mezi třemi nevěstami, 

ale netvářil se, že je jich příliš mnoho…“93 

 

Po svatbě Remo tety opouští, odjíždí, už z nich nemůže mít prospěch… zanechává 

je, jak autor v názvu poslední kapitoly předesílá, „zaživa pohřbené“:  

 

„Teresa e Carolina non uscivano più che mezz´ora la domenica per ascoltare la 

prima messa. Correvano imbacuccate, tenendo la testa bassa o guardando avanti con 

ostentazione, fingendo di non vedere e di non conoscere nessuno per non essere costrette a 

salutare i loro antichi e rispettosi inquilini che le guardavano con alterigia ora che le 

sapevano rovinate.“ 94 

 

 „Tereza a Karolina už nechodily ven, jen v neděli na půl hodiny na ranní. Běžely 

celé zachumlané se skloněnou hlavou nebo se okázale dívaly před sebe a tvářily se, že 

nikoho nevidí a nikoho nepoznávají, aby nemusily pozdravovat své bývalé a uctivé 

nájemníky, kteří teď na ně pyšně pohlíželi, protože věděli, že jsou na mizině.“95 

 

                                                 
92 PALAZZESCHI, Aldo. Sorelle Materassi. Firenze. Valecchi 1937, s. 267. 
93 PALAZZESCHI, Aldo. Sestry Materassiovy. Praha: Odeon 1975, s. 309 
94PALAZZESCHI, Aldo. Sorelle Materassi. Firenze. Valecchi 1937, s. 277. 
95 PALAZZESCHI, Aldo. Sestry Materassiovy. Praha: Odeon 1975, s. 320. 
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Hmotné strádání pro sestry ovšem není zdaleka tak tíživé jako to citové, stesk po 

Removi: 

 

 „Nella stanza da lavorogirellavano vagamente dall´una all´altra tavola, dall´uno  

all´altro mobile, come per dare assetto alle cose o per cercare degli oggetti col pensiero 

altrove.“ 96 

 

 „V dílně bloudily bez cíle od jednoho stolu k druhému a od jednoho kusu nábytku 

k druhému, jako by něco pořád hledaly a myslily přitom na něco jiného…“97 

 

Jakoby se snažily potlačit tíživou realitu, žijí dál ve snu, který je pro ně již zhmotněn 

jen v podobě fotografií, které jim synovec čas od času pošle:  

 

„Avevano dimenticato l´ ora e la fame. Le fotografie avevano avuto il potere di 

trasportarle fuori della realtà in un sogno felice dal quale non avrebbero voluto essere 

ridestate.“ 98 

 

 „Zapomněly na čas a na hlad. Fotografie měly tu moc, že je přenesly ze skutečnosti 

do blaženého snu, z kterého nechtěly být vytrženy…“99 

 

Živobytí jim zajistí obyčejní lidé, kterými dříve pohrdaly:   

 

„Si contentavano di guadagni modesti, adeguati alla nuova clientela.“ 100 

 

„Spokojovaly se skromnými výdělky, úměrnými jejich nové klientele…“101 

 

 

                                                 
96 PALAZZESCHI, Aldo. Sorelle Materassi. Firenze. Valecchi 1937, s. 279. 
97PALAZZESCHI, Aldo. Sestry Materassiovy. Praha: Odeon 1975, s. 322. 
98PALAZZESCHI, Aldo. Sorelle Materassi. Firenze. Valecchi 1937, s. 292. 
99 PALAZZESCHI, Aldo. Sestry Materassiovy. Praha: Odeon 1975, s. 336. 
100PALAZZESCHI, Aldo. Sorelle Materassi. Firenze. Valecchi 1937, s. 302. 
101 PALAZZESCHI, Aldo. Sestry Materassiovy. Praha: Odeon 1975, s. 347. 
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Žijí dál nenaplněnými sny…:  

 

„Da un fotofrafo alto un metro e venticinque, e venne appeso alla parete centrale 

della stanza da lavoro sotto vetro e in una bella cornice, per modo che a chi entrava il 

giovane appariva alto nel mezzo alle due sorelle. Ai lati di quello, due altri quadri che 

contevano, abilmente disposte, tutte le istantanee di Remo in tanti luoghi, in tanti vestiti.“ 

102 

 

 „Dala si udělat zvětšeninu u jednoho fotografa vysokou metr dvacet, daly ji zasklít a 

zavěsily ji na prostřední stěnu místnosti, takže kdo vstupoval, uviděl mladíka, jak stojí 

vzpřímen mezi sestrami. A po obou stranách dva další rámy, v kterých byly obratně 

rozložené všecky Removy fotografie na všech možných místech, ve všech možných oblecích 

…“103 

5.3 Filmová adaptace románu  

Roku 1943 byl román zpracován režisérem Ferdinandem Mariou Poggiolim, v 

titulních rolích se objevili Emma Gramatica, Irma Gramatica a Massimo Serato. Roku 

1972 příběh zfilmoval Mario Ferrero, hlavních rolí se v jeho zpracování zhostili mimo jiné 

i Sarah Ferrari, Rina Morelli, Nora Ricci, Ave Ninchi a Giuseppe Pambieri. 

5.4 Komentář 

Palazzeschi v románu v podstatě poukazuje na ironii, grotesknost a absurditu tohoto 

„rodinného“ soužití. Příčinou pádu obou hlavních protagonistek je v podstatě jejich vlastní 

„vynalézavost“ v tom smyslu, jak co možná nejvíce vyjít vstříc přání jejich „svěřence“. 

Remo využívá, respektive zneužívá ovlivnitelnosti svých tet, postrádá jakékoli morální 

zábrany, maximálně zužitkuje svá nijak zasloužená privilegia.  

Jedná se tedy o jakousi kombinaci patosu zobrazeného v postavách tet a ironie a 

grotesky ztělesněné Remem. Obrázek mrtvého provinčního života je narušený příchodem 

Rema. Slepá oddanost tet je zesměšněna naprostou bezcharakterností jejich synovce.  

                                                 
102PALAZZESCHI, Aldo. Sorelle Materassi. Firenze. Valecchi 1937, s. 305. 
103 PALAZZESCHI, Aldo. Sestry Materassiovy. Praha: Odeon 1975, s. 351. 
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Příběh těchto dvou ženských postav, vyprávěný se smyslem pro ironii a vtip je sice 

umístěn v jiné době, bezesporu ho však můžeme považovat za zcela nadčasový. I dnes 

jsme svědky příběhů, kdy rodiče či prarodiče vychovávají potomky a investují do nich 

nadmíru svých možností a energie, čehož se ratolesti bohužel nezřídka naučí záhy cíleně a 

systematicky zneužívat. Autor poukazuje na jakýsi paradox rodinné náklonnosti. Potomek 

své vychovatele doslova vysaje, a ve chvíli, kdy by se situace měla obrátit, on by měl o své 

stárnoucí rodiče a prarodiče „za odměnu“ pečovat, nechává je bez prostředků napospas 

jejich stáří.  

5.5 Hlavní postavy románu 

Pestrostí literárního stylu autora je bohatost a různorodost jeho románových postav. 

Čtenáři jsou románové postavy autorem předkládány  jako směšné i přísné, škaredé i 

sympatické, především ale lidské a jemu samotnému velmi podobné, blízké. Palazzeschi 

v podstatě prostřednictvím svých románových postav zprostředkovává čtenáři svoji velkou 

míru lásky k životu. 

Zmíněná pestrost postav je v podstatě základem jeho tvorby – prozaické i poetické. 

Příběh je často založen na dvojicích postav, které na jedné straně tvoří pár, zároveň jsou si 

však protikladem. Například na sluhu a jeho pána narážíme v podstatě v každém jeho 

prozaickém díle.  

Dalším typickým znakem Palazzeschiho postav je jejich jakási omezenost, nemoc, 

anomálie, jež se snaží překonat. A právě tomuto jejich „znovuzrození“ autor věnuje 

pozornost především.  

Postavy jsou zpravidla charakterizovány a popsány nejdříve právě na základě této 

jejich specifičnosti, abnormality. Palazzeschi vykresluje jejich fyzično, gesta, pohyby. Až 

po vnějším vylíčení následuje popis vnitřní. Zde narážíme především na již zmíněnou 

lidskost postav.  

Podobně jako jsme nenalezli přesnou hranici mezi humorem a tragikou příběhu či 

postav, neexistuje v Palazzeschiho tvorbě rozlišení dobra a zla. Stejně tak jako nesoudí své 

postavy, není soudcem ani v tomto smyslu. Nelze rozlišit hrdiny kladné a záporné, jsou 

prostě lidské. Přestože v průběhu Palazzeschiho tvorby můžeme sledovat, že pozdější díla 

jsou přece jen přísnější ve vykreslení záporných společenských jevů a situací, neubírá ani 

tento fakt nic na lidskosti jeho postav. 
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Palazzeschiho tvorbu můžeme celkově vymezit ve dvou tendencích. Vedle nadsázky, 

abstrakce, groteskní deformace, narativních experimentů, se jedná o realistickou 

románovou tvorbu, představovanou především knihou Sorelle Materassi. 

V průběhu Palazzeschiho realistické románové tvorby dochází k vystupňování pocitu 

opuštěnosti, samoty, melancholie, kterou ve čtenáři vyvolávají příběhy jeho postav. Remo 

se v tomto smyslu řadí k postavám tvorby ranější, je tedy ještě plný mladické energie a 

chuti do života. Celý román Sorelle Materassi lze označit za oslavu této chuti do života. 

Palazzeschi nechává zcela vyznít obdiv ke krásám mládí, sympatie pro Removu živost a 

dynamičnost. Román je ovšem prodchnut i jistou dávkou ironie a patosu, zcela typických 

charakteristik veškeré tvorby přelomu století. 

Právě na protikladu mladé a staré generace je vlastně román založen. Protikladem 

živého a energií nabitého Rema jsou sestry Materassiovy – představitelky zkostnatělé, staré 

buržoazie, jíž autor pohrdá. Proto ji vykresluje s až groteskní směšností, která přechází 

v tragiku – o nejasné hranici mezi směšností a tragikou v Palazzeschiho díle jsme se již 

zmínili. 

Stárnoucí sestry Materassiovy jsou charakterizovány jako staré panny, které si celý 

život odpírají veškeré radovánky, věnují se jen a pouze svému řemeslu, jež dovedou 

k naprosté dokonalosti. Ve čtenáři vyvolává jejich charakteristika sympatie, neboť jsou 

vykresleny s mladickými rysy. Ty se projevují v rámci jejich tajného života tvořeného 

představami, fantaziemi a sny, které je vždy na chvíli odpoutávají od nudného všedního 

života. Sympatické jsou sestry i tím, že nečiní rozdíly mezi svými zákaznicemi – jednají se 

stejnou úctou se ženami nejrůznějších společenských vrstev.  

Na první pohled se jedná o ženy tak trochu podivné, směšné. Čtenář si ale na tuto 

jejich netradičnost velmi rychle zvykne a vnímá tyto postavy jako veskrze sympatické a 

milé. Jejich příběh a prožitky v něm vyvolají soucit.  

Stárnoucí sestry tedy žijí tak trochu mimo realitu. Pojítko se skutečným světem však 

pro ně představuje služka Nioba. I ona byla raněna egoismem mužů, přesto k nim 

nepociťuje nenávist. Jejími hlavními povahovými rysy jsou láska k životu a sexuální a 

mateřský pud, které jí umožňují přehlédnout osobní krachy a cítit všechny projevy života 

jako pozitivní. Díky tomu, že právě Nioba je nejblíže přimknuta skutečnému životu, je tato 

postava čtenáři nejsympatičtější. Ona skutečně žije, na rozdíl od sester, které jsou svou 

„hrou na život“, kdy se směšně vystrojí a dívají se z okna, spíše tragické.  
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Pro Palazzeschiho je dále typické, že postavy tvoří jakési páry, doplňují se. Podobně 

je tomu v případě sester a Nioby. Nioba vytváří most k realitě, sestry ji naopak před touto 

realitou chrání. Sestry zapadají do vrstvy snaživé buržoazie, Nioba je naivní, prostá.  

Hlavní hrdina románu Remo je ztělesněním energie do života, mládí a síly. Ve chvíli, 

kdy se objevuje na scéně, respektive přichází do domácnosti sester, dochází ke zvratu 

v ději. Remo je vnímán jako fyzicky i morálně dokonalý, stává se pro sestry idolem. Remo 

je na rozdíl od nich jistý, sebevědomý, „živý“. Čtenář ale záhy odhalí, že se nejedná o 

morálně silnou osobnost, ale spíše člověka schopného vyhýbat se těžkostem a úskalím 

života, respektive přenášet je na ostatní. V podstatě razí heslo, že život patří mladým, a ti 

ho mohou žít a užívat i na úkor starých. Spolu s přítelem Pallem vytváří Remo dokonalou 

dvojici „aristokratů“, krasavců, silných jedinců. 

5.6 Psychologie románu 

Děj autorova románu sester Materiassových  neprobíhá na základě činů postav, ale 

spíše se odvíjí na základě jejich psychologických pochodů, které jsou předkládány čtenáři 

a působí na jeho vnímání. Tempo románového děje je dáno rychlostí vývoje jednotlivých 

postav s nimiž autor čtenáře seznamuje  a které určují dějovou linku románu. 

Hlavní dějovou myšlenkou je v podstatě vliv Rema na ostatní hrdiny, proměna jejich 

životů spojená s jeho příchodem. Sestry reagují spíše dynamicky, jejich životy se zásadně 

mění, postava služky sester Materiassových Nioby naopak zůstává stabilní. 

Proměna života stárnoucích tet spočívá v tom, že si s příchodem Rema začínají 

realizovat své dosavadní fantazie, sny. Jakoby začínají žít do té doby utajovaný život. Děj 

románu je tedy založen především na proměně jejich života, pohledu na svět. Palazzeschi 

si vychutnává popis rozpaků, do kterých je dostává Remova krása, nevázanost, 

„životaschopnost.“ Jsou jím doslova převálcovány.  

Čtenář může nabýt dojmu, že Remo je hrdinou záporným, který sestry ničí. 

Palazzeschi ovšem své postavy nesoudí, zůstává pozorovatelem a zprostředkovatelem 

jejich příběhů. Postavy nevykresluje černobíle, charakterizuje je velmi lidsky - takové, jaké 

jsou. S pozitivy i negativy. Líčí skutečný život. Nepohoršuje se, nemoralizuje.  

Komentář dění je zamaskován v reakcích nejstatičtější postavy – tedy Nioby. Ta 

touží sestrám pomoci, není ale dostatečně silná, aby se postavila Removi na odpor. 
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5.7 Vypravěčův vztah k postavám 

Rozpor mezi starou a mladou generací, respektive mezi končícím 19. a začínajícím 

20. století však Palazzeschi v podstatě nesoudí, stejně tak jako nesoudí své postavy. 

Zůstává v pozici zcela nezávislého pozorovatele, což je dalším typickým rysem jeho 

vyprávěcího stylu. Vypravěč buď zcela chybí, nebo jen nezávisle pozoruje.  

V závěru románu postavy jakoby naplní svůj předem vymezený osud, dospějí 

k osvobozujícímu závěru svého životního údělu. Remo zbohatne, sestry se vracejí do 

samoty a chudoby.  

5.8 Jazyk a styl románu 

Co se týče formální stránky románu, respektive tedy stylu, můžeme pozorovat 

přechod od střízlivosti typické pro prozaické prvotiny k próze syntakticky svázanější. 

Autor se do značné míry vzdává stylu psaní v holých větách, daleko častěji narážíme na 

delší souvětí a užití interpunkce. Jakoby se v této formální rovnováze odrazila i 

pokročilejší morální vyrovnanost samotného Palazzeschiho. Román je zpočátku psán 

lyricky a Palazzeschi se do značné míry ztotožňuje s Remem. Až druhá část je skutečně 

realistická a autora transformuje do role zprostředkovatele lidské zkušenosti. V podstatě 

román dospěje do fáze rozpadu a zhroucení ideálu mládí pod tíhou stáří, zkušenosti, 

dospělosti. Závěr románu bilancuje ve smyslu morálky společnosti a světa prověřeného 

tragickou životní zkušeností, respektive osudem, údělem. 

5.9 Dobový a tvůrčí kontext 

Krize, která postihla v posledním desetiletí 19. století italskou buržoazní společnost, 

spočívala především v její neschopnosti řešit sociální otázku demokraticky. Obavy ze 

sílícího lidového hnutí vedly k rozbití jakékoli spolupráce buržoazie s nižšími 

společenskými třídami, buržoazie sama sebe prohlásila za jediného držitele hospodářské i 

politické moci.  

Politický a sociální obrat se samozřejmě odrazil i v umění a kultuře. Krize 

pozitivismu vedla k návratu k idealistickým formám. Ty se vyznačovaly nahrazením 

konkrétního pozorování reality abstraktní spekulací, podceněním rozumu a vědy jako 

nástrojů poznávání světa a především pak odvratem od pojetí kultury jako aristokratického 
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daru, jenž je určen pouze vyvoleným. Toto období přelomu století se v oblasti kultury a 

literatury označuje jako dekadence.  

Přelom století se vyznačuje hledáním odpovědí na palčivé otázky jako například 

nacionalismus, respektive jeho oslavy válečného konfliktu coby hygieny světa, nahrazení 

racionality intuicí, rozpad souvislostí, útěk do minulosti či k vzpomínkám na období 

dětství atp. Myšlení člověka se vyznačovalo iracionálním, idealistickým, spiritualistickým 

a také existencionalistickým směřováním. Víra v rozum upadá, člověk se obává 

budoucnosti, pociťuje úzkost a prázdnotu. Jednotlivci se uzavírají sami do svého nitra, 

izolují se, společenské vazby v podstatě přestávají fungovat. Chorobný individualismus je 

provázen melancholií a pesimismem.  

V rámci literární tvorby se dekadence projevuje v rozpadu tradičních hodnot a 

literárních forem. Negace minulosti v podstatě zamítla veškeré pojetí literatury typické pro 

19. století. Shoda mezi společností a literaturou, která se ve druhé polovině 19. století 

projevovala formou verismu, zaniká. Nové poetiky se v Itálii začaly formovat podle 

zahraničních vzorů, především podle francouzských (vývoj kapitalismu se totiž v Itálii 

v porovnání se zbytkem Evropy opozdil, zatímco ve Francii došlo ke vzpouře proti 

minulosti již za druhého císařství, v Itálii se tyto postoje projevují až po první světové 

válce, tedy v období fašismu.) 

Hledání způsobu vyjádření nové senzibility a reakce na soudobé problémy vyústily 

k vytvoření mnoha individuálních poetik. Pascoli vytváří „poetiku dětství“ založenou na 

snu o nevinnosti dítěte, podobně se pro Corazziniho stává básník dítětem, nahlíží na realitu 

jeho bezelstným pohledem, Palazzeschi se prohlašuje za „kejklíře své duše“ a volá: 

„Nechte básníka, ať se baví!“, Fogazzaro se snaží uvést do rovnováhy a souladu smysly a 

víru. V případě pozdější tvorby převažují vážnější a bolestnější tóny. Především zde máme 

na mysli Ungarettiho a Montala. Montale přirovnává svou poezii k „vysušeným sépiovým 

kostem“ a čtenáři nabízí jen „pár pokroucených slabik, suchých jako větev“, je schopen 

sdělit jen „to, co nejsme, to, co nechceme“. Podobně jako on i Palazzeschi přirovnal 

básníka k „nemocné fontáně“, která vydává pouze přerývané zvuky. Jejich poetika je 

prodchnuta neschopností, utrpením, smutkem, pláčem, a pokud se objeví smích, jde o 

klaunský smích tuhnoucí na rtech. 

Opačným pólem je futurismus, který soudobou společnost a strojovou civilizaci 

přijal a vychutnal ve svůdném estetismu. Například D’Annunziův „nadčlověk“ vidí ve své 

výjimečné osamocenosti důvod k hrdosti a pokouší se o jakési přesycení smyslovosti. 
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Právě D’Annunzio je v tomto smyslu extrémním představitelem literátů, který se ztotožnil 

se soudobou společností v Itálii a sdílel veškeré její falešné mýty. 

S jeho zmíněným falešným a povrchním optimismem ostře kontrastuje tragické 

vnímání života spisovatelů druhého proudu, které reprezentuje právě Palazzeschi, 

Pirandello, Svevo. Tito si uvědomili krizi a pokoušeli se poodhalit její příčiny, demaskovat 

iluze a laciné konvenční lži světa. Jejich dekadentismus obžalovává krizi, která je příčinou 

tohoto nelidského nastavení světa. 

Negace tradičních literárních forem s sebou přinesla rozvrat klasických zavedených 

žánrů, meter, výpravných i lyrických forem a technik. Výpravná próza je prošpikována 

lyrickými prvky, impresemi. Autoři využívají technik introspekce, vnitřního monologu, 

střídají nejrůznější časové plány. Románová postava pozbývá svou konzistenci, stává se 

mluvčím autora, dokonce jeho autobiografickou projekcí. Lyrika se rozplývá ve volný 

verš, není omezena strofou, pravidelným rytmem a rýmem. Jedná se zpravidla o hutnou 

syntézu pocitů a dojmů, které jsou propojeny emocemi, nikoli logikou. Přirovnání 

v klasickém smyslu je nahrazeno analogiemi, syntax zcela podléhá potřebám básnické 

intuice, někdy je zcela eliminována. I slovní zásoba je zcela vzdálena tradičnímu pojetí, 

zahrnuje řídce užívaná, preciózní slova, vzdálená živému jazyku, ale i slova plebejská, 

nářeční a žargonová. Spisovatelé přejímají i výrazové prostředky z jiných druhů umění 

s cílem vyjádřit své hledání. 

Ze zmíněné mozaiky individuálních poetik se nakonec vymezily dvě o něco přesněji 

definovatelné literární školy – tedy básníci soumraku, takzvaní krepuskolari, a futuristé. 

První zmínění spisovatelé vytvořili poetiku „malých věcí“, „poezii psanou tužkou“. 

Obsahem jejich díla je monotónní prostředí, maloburžoazní nuda, kláštery a nemocnice, 

zastrčená nádražíčka, bázlivé služtičky, bída, nemoc, pláč, smutek. Typický je pro ně 

prožitek úpadku, hořká ironie a smířená rezignace. 

Futurismus je zdánlivě zcela protikladným směrem, který ovšem i přes toto zdání 

v podstatě pramení ze stejných zdrojů, stejného vnitřního neklidu. Jak název napovídá, 

futuristé zcela zamítli minulost. Oslavovali vše, co představovalo moderní společnost, 

město, stroje, rychlost. Hnutí se vydávalo za revoluční, v pravé podstatě se ovšem jednalo 

o výraz siláctví italské velkoburžoazie, které se pokoušela vyrovnat se imperialistickým 

velmocem. Není tedy náhodou, že mnozí futuristé se později stali fašisty. V rámci literární 

tvorby došli futuristé až k požadavku „osvobozených slov“, jejich hromadění bez jakékoli 

logiky, zpravidla se jednalo například o napodobování zvuků, kupení onomatopoí a 
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citoslovcí. Jejich poezie měla za úkol především odrážet iracionalitu vědomí, simultánnost 

dojmů a prožitků.  

Palazzeschi se řadí k literátům, kteří v počátcích své tvorby prošli školou soumraku i 

futurismu. Patrné je toto propojení již v rámci jeho poezie. Palazzeschi si vysoce cenil 

hodnoty poezie, a proto velmi trpěl její degradací. Tyto pocity vyjádřil například v básni 

Nemocná fontána (La fontána malata), kde kašně tuberkulózní kašel brání, aby mohla 

nechat volně vytrysknout proud vody, respektive symbol poezie. Zmíněná báseň je vlastně 

parodií d’annunziovského estetismu.  

Na druhé straně, pokud bychom sledovali Palazzeschiho formu a výraz, jedná se 

v podstatě o techniku typickou pro futurismus. Palazzeschi vymýšlí bizarní, groteskní 

obrazy, kupí slova, která napodobují zvuky a citoslovce. Tyto rysy pronikají nejen 

Palazzeschiho poezii, ale i prozaickou tvorbu. Konstantou jeho tvorby zůstávají i motivy 

soumraku, smysl pro tajemství, schopnost realistické drobnokresby postav i prostředí. 

Před bezútěšnou rezignací „soumraku“ je Palazzeschi zachráněn láskou k životu. Tu 

je však nutno chápat zcela odlišně, než jako d’annunziovský povrchní optimismus. Pro 

Palazzeschiho stojí poezie jako velká hvězda nad světem obyčejných malých pozemských 

věcí. 

S futurismem se Palazzeschi, přesvědčený, i když ne aktivní antifašista, rozešel 

především ideologicky. Přesto se futurismus silně promítá do jeho originálního, 

fantasticko-groteskního vypravěčského umění. Palazzeschi je totiž především moralistou, 

kterému lépe vyhovuje širší prostor prozaických žánrů, od poezie tedy záhy a na dlouho 

přechází k tvorbě prozaické. Hrdinové jeho románů jsou zatíženi buržoazní morálkou, 

která jim znemožňuje vzlétnout ke zmíněné pomyslné velkolepé hvězdě.  

Galerii bizarních postav, které hledají únik z buržoazní banality, zahajuje Perela, 

tedy „člověk z kouře“. Hrdina uniká z vězení, do něhož ho uvrhli „železní lidé“ jen díky 

tomu, že si zuje boty a může tedy vzlétnout jako lehký obláček kouře. V podobném 

fantasticko-bizarním duchu je napsána i sbírka povídek Krásný král (Il re bello, 1921) a 

román La piramide (1926). Odlišný, vážný tón nalézáme v povídce Dvě ztracené říše (Due 

imperi…mancati, 1920), která je inspirována válečnými zážitky. Na tuto povídku navázal 

knihou Tři ztracené říše (Tre imperi…mancati, 1945), ve které odsoudil velikášství 

fašismu a nesmyslnost imperialistické války. 

Velmi podstatné je pro Palazzeschiho tvorbu obnova realistických tendencí v italské 

literatuře, ke které dochází ve třicátých letech. Realističtější pohled na svět sledujeme již 

v jeho autobiografických vzpomínkách na dětství Rytiny z 19. století (Stampe dell ‘800, 
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1932). V této próze se objevuje celá řada svérázných ženských postav, z nichž zejména 

„sora“ Vittoria je přímým předobrazem tragikomického podivínství sester Materassiových.  

„Modrou koulí“, která má tyto staropanenské švadleny vyvést ze slepé uličky zuřivé 

práce, která už ale dávno pozbyla smysl a stala se zcela samoúčelnou, jedinou náplní jejich 

pustého života, je groteskní láska k mladému synovci Removi. Jejich bláznivý pokus 

připoutat si Rema a získat si jeho přízeň doslova za každou cenu však ztroskotá. Sestry 

upadají znovu do samoty, bídy, dluhů. Vznešené zákaznice je opouští, jelikož poznají, že 

jejich staré ruce již nejsou schopny řemeslných zázraků jako dříve.  

V závěru jakoby román Sestry Materassiovy v podstatě polemizoval se svým 

vlastním tvůrcem – autor chce záchytný bod svých postav vidět ve vzpomínce na Rema, 

objektivně však román vyznívá ve smyslu lidské solidarity a soucitu prostých lidí, kteří 

dají ubohým sestrám znovu práci a díky tomu i naději na život. Takový závěr lze označit 

za typicky neorealistický.  

Román Sestry Materassiovy je ideovým i uměleckým vrcholem Palazzeschiho 

tvorby. Jedná se o zcela konkrétní, objektivní a groteskou nezahalený pohled na italskou 

buržoazní společnost a harmonické propojení všech inspiračních prvků v dokonale 

jednotné umělecké dílo.  

Hrdina románu Bratři Cuccoliové (I fratelli Cuccoli, 1948) Celestin, se sestrám 

Materassiovým, respektive jejich osudu, velmi podobá. I on po smrti matky a ztrátě 

snoubenky hledá cestu ze samoty a banality maloměstského života a adoptuje čtyři 

nalezence. Ti ho připraví o veškerý majetek, a když už jim Celestino nemá co nabídnout, 

jeden z nich po něm v noci dokonce vystřelí. Celestino nakonec nachází útulek u staré 

služky Minervy, která má v podstatě podobnou úlohu jako Nioba v Sestrách. Závěr se 

ovšem liší, z konkrétně společenské roviny je posunut k existenciální grotesce. Celestino 

nachází povznášející záblesky až v okamžiku smrti, která ho navíc zastihne, právě když 

stojí před oltářem, a chystá se říci ano dívce nápadně podobné jeho mrtvé snoubence. 

Podobně hrdinové próz Řím (Roma, 1953) a Strýc a synovec (povídka je součástí 

sbírky Il palio dei buffi, 1937) se zbavují tíhy života až s příchodem smrti. Ačkoli se 

nejedná o smrt tragickou, Palazzeschi už nenalézá pro své postavy jinou formu „vzletu“. 
104 

                                                 
104 PALAZZESCHI, Aldo. Sestry Materassiovy. Praha: Odeon 1975, s. 18. 
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6 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce byla analýza významného románu Sestry Materassiovy  

(Le sorelle Materassi) autora Alda Palazzeschiho a to v co možno nejširších souvislostech, 

včetně charakteristiky životní dráhy autora, dobového kontextu, literární tvorby autora a 

charakteristiky jeho experimentálních románů před vznikem analyzovaného díla.  

Svět je v Palazzeschiho myšlenkovém a literárním pojetí přirozeným prostředím, v 

jehož centru se nachází člověk. Takový je i zcela pragmatický, dospívající, sportovně 

vyhlížející Remo, novodobý moderní hrdina jeho významného realistického románu Sestry 

Materiassiovy, který představuje zcela nový prvek autorovy literární tvorby. Románový 

příběh tohoto novodobého hrdiny je naplněn absurditou až po pomyslný okraj. Remo je 

hrdinou, kterému veškeré ostatní románové postavy představují publikum a které si svým 

vystupováním a přístupem zcela podmaňuje. 

 Hrdinové všech Palazzeschiho románů mají společné, že jsou spojeni 

egocentrismem, touhou dosáhnou absolutní svobody, což ovšem vyústí buď v anarchii, 

nebo vyloučení ze společnosti. Obojí pramení z toho, že hrdina není schopen nejmenšího 

ústupku či kompromisu. V případě hlavního hrdiny Rema jde o opuštění všech, kteří mu 

vytvořili podmínky pro jeho sobeckou touhu po majetku, penězích a lepšímu životu. 

Forma Palazzeschiho románů je ve velké míře ovlivněna požadavky doby. Autor 

vyšel vstříc tendenci maximální otevřenosti umění, respektive forem umění s důrazem na 

požadavky mládí, novátorství, pochopení pro moderní styl života a tomu odpovídající 

reakcí románových postav. Požadavek na odmítání kategorických a jednoznačných závěrů, 

na pochopení mládí a na důležitost přirozených reakcí je již v tomto románu autorem 

akcentován.  

Experimentování Alda Palazzeschiho  s románovou tvorbou spočívá rovněž v tom, 

že autor nechce nechat strukturu románu zakrnět, což se projevuje zejména v závěru 

románu, kdy odchodem hlavního hrdiny Rema z románové scény nekončí život obou 

sester, ale naopak jejich život za změněných podmínek, doprovázený osvobozujícím 

smíchem, dále pokračuje. 

Experiment v jazykové rovině je vyjádřen především v rozmanitosti Palazzeschiho 

lexika a v pokusu o proměnu klasické narativní syntaxe. Přes toto experimentování mu 

však stále velmi záleží na tom, aby dílo nepozbylo srozumitelnosti a aby žádná inspirace 
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nezůstala bez autorova povšimnutí. Autor tak prostřednictvím lidskostí a upřímností 

románových postav zprostředkovává čtenáři proměny života a lásku k němu. 

Prostřednictvím románu Sestry Materassiovy předkládá autor čtenářům lidský, 

upřímný a hravý rozměr literární tvorby s potřebnou dávkou humoru, s absencí 

kategorických závěrů a soudů. 
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7 Resumé 

Cílem bakalářské práce je seznámení čtenáře s románem Sestry Materassiovy, 

nejvýznamnějším románovým dílem pozoruhodného italského spisovatele Alda 

Palazzeschiho, označovaného za jednoho z otců avantgardy a současně za jednoho 

z nejoriginálnějších italských spisovatelů 20. století, který se se svojí tvorbou nikdy 

nezařadil mezi průměrné spisovatele. 

První část práce představuje život Alda Palazzeschiho, jeho rozsáhlou literární dráhu, 

zahrnující básně a prózu, kterou prostupují zcela originální prvky komediální fraškovité 

fantazie, nekonečného pochopení pro obyčejné věci, prostý život a polemikou nad 

otázkami soudobé společnosti a jejími pokřivenými vnitřními pravidly a společenskými 

zvyklosti.  

Práce dále popisuje též méně známou autorovu tvorbu, která předcházela románu 

Sestry Materassiovy a v níž se již projevovaly charakteristické rysy autorovy tvorby jako 

bylo popírání zvyklostí a tradice, odmítání společenského vnímání literatury, přejímání 

cizích vzorů, poetika dítěte žijící v dospělém člověku a nahrazení výpravné prózy lyrickým 

obsahem. Lásce k životu a jeho tzv. nekonečné hvězdě, která je nad malými věcmi 

představované poezií brání v pojetí Alda Palazzeschiho soudobá buržoazní morálka a 

sobecký pokrytecký vztah k životu. V další části práce je představen umělecký směr 

futurismus, jeho typické znaky, historické začlenění, futuristická literatura a její 

představitelé.  

Část práce je věnována Palazzeschiho experimentálním románům, a to románové 

prvotině Allegoria di Novembre (Listopadová alegorie), v pořadí druhému 

experimentálnímu románu Il Codice di Perelá (Perelův zákoník) a zmiňuje též autorovu 

experimentální prózu představovanou románem La Piramide (Pyramida).  

Stěžejní část práce je věnována popisu a analýze textu románu Sestry Materassiovy, 

hlavním postavám, psychologii románu, jazykovému stylu a dobovému a tvůrčímu 

kontextu tohoto románového díla. Alda Palazzeschiho je možno charakterizovat jako 

literárního autora uznávajícího závazné mravní zákony, který upřednostňuje neohraničený 

prostor prozaických směrů a žánrů.  

Aldo Palazzeschi představuje jednoho z nejvýznamnějších a nejznámějších italských 

spisovatelů, jehož román Sestry Materassiovy (Le sorelle Materassi) je vrcholem jeho 

literární tvorby, který zcela nadčasově má čtenáři co nabídnout i v této době. 
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8 Riassunto 

L’obbietivo di questa tesi é di far conoscere al lettore il romanzo Le sorelle 

Materassi, cioé l’opera maggiore dello straordinario scrittore italiano Aldo Palazzeschi, 

che é considerato uno dei padri dell’avanguardia e contemporaneamente uno degli scrittori 

piú originali del ventesimo secolo, che grazie alle sue opere non é mai stato considerato 

uno scrittore mediocre. 

La prima parte di questa tesi presenta la vita di Aldo Palazzeschi, il suo vasto 

percorso letterario, che comprende poesie e prose, che permeano di elementi 

completamente originali di fantasia comica di operette, di una comprensione infinita per le 

cose semplici, per una vita semplice e della polemica sulla questione della comunitá 

contemporanea, le sue leggi interne e le sue usanze. 

Piú avanti, in questo lavoro vengono descritte anche le opere meno conosciute 

dell’autore, che precedono il romanzo Le sorelle Materassi, e nelle quali si manifestano le 

caratteristiche principali della produzione dell’autore, come per esempio il negare le 

usanze e le tradizioni, il rifiutare la percezione sociale della letteratura, l´accettazione di 

modelli estranei, la poetica del bambino che vive in un adulto e la sostituzione della prosa 

narrativa dal contenuto lirico. L’amore, per la vita e la sua cosí detta stella infinita, che sta 

sopra le cose piccole rappresentate nella poesia, é ostacolato dalla morale della borghesia e 

dal rapporto egoista con la vita. Nella parte successiva di questo lavoro viene presentato il 

movimento artistico del futurismo, le sue caratteristiche tipiche, la collocazione storica, la 

letteratura futuristica ed i suoi interpreti. 

Una parte della tesi é dedicata ai romanzi sperimentali di Palazzeschi e per la 

precisione al primo romanzo Allegoria di Novembre ed al secondo romanzo sperimentale Il 

codice di Perelá e mensiona anche la prosa sperimentale dell‘autore rappresentata nel 

romanzo La Piramide. 

La parte cardinale di questa tesi é dedicata alla descrizione e all’analisi del testo del 

romanzo Le sorelle Materassi, ai protagonisti principali, alla psicologia del romanzo, allo 

stile linguistico ed al contesto creativo e d’epoca di questa opera romanzesca. Aldo 

Palazzeschi si potrebbe caratterizzare come un’autore letterario che segue le leggi morali 

vincolanti. Un’autore che dá la preferenza allo spazio illimitato delle correnti e dei generi 

prosaici. 
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Aldo Palazzeschi rappresenta uno dei piú importanti e conosciuti scrittori italiani, del 

quale il romanzo Le sorelle Materassi é l’opera massima, che a discapito del trascorrere 

del tempo puo´ offrire qualcosa ancora tutt’oggi al lettore contemporaneo. 
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