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Abstrakt  (česky) 
 

Předmětem a zároveň hlavním cílem diplomové práce „Florencie v proměnách času                       

ve vybraných dílech Vasca Pratoliniho“ je představit italského autora píšícího v polovině                  

20. století a zachytit v jeho dílech obraz rodného města - Florencie.  

Sledujeme, jakými prostředky autor obraz města vytváří (místa, postavy, atmosféra, 

ale i události) a jak se obraz proměňuje v čase, a to zejména vlivem historicko - politického 

kontextu.  Postupně je tak představeno několik tváří města Florencie.  

Analýza se soustředí na tři díla: Il quartiere (Čtvrť, 1943), Cronaca familiare 

(Rodinná kronika, 1947), Metello (Metello, 1955). 

 

 

Abstract  (English) 
 

The subject and main aim of this master's thesis, “Florence through the ages                     

in selected works of Vasco Pratolini” is to introduce author writing in the 20th century,                     

and his native city - Florence. 

We observe which means the author create the image of the city (places, characters, 

atmosphere, but also events) and how the image is changing over time, especially due to                

the historical - political context. We gradually introduce several faces of city of Florence. 

This thesis is based on three major works, three novels: Il quartiere (1943),                 

Cronaca familiare (1947), Metello (1955). 
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1.  Úvod 

 
Vasco Pratolini byl významnou osobností kulturního života Itálie druhé poloviny                   

20. století. Narodil se roku 1913 ve Florencii, kde strávil podstatnou část svého života a kam 

také zasadil děje svých příběhů. 

Po autobiografických prvotinách se věnoval zejména historickému zachycení 

Toskány, přesvědčivě líčil život chudých florentských čtvrtí, přičemž se zaměřoval především 

na politickou a sociální problematiku dané doby. Kromě věrného popisu rodného kraje                     

a místních obyvatel se mu tak podařilo zachytit i běh italských dějin v pozadí konkrétních 

osudů a událostí. 

Většinu jeho děl lze řadit k proudu neorealismu1, ačkoliv některá díla, jako například 

Metello, dokonce vyvolala bouřlivou polemiku týkající se postulátů tohoto směru. Jedním 

z aktivních aktérů debaty o neorealismu byl i Elio Vittorini2, později Pratoliniho přítel, díky 

němuž Pratolini naváže první styky s literárním světem.  

Vasco Pratolini byl také významným scénáristou, spolupracoval s mnoha slavnými 

režiséry a podílel se na vzniku několika desítek filmových projektů. Zároveň vzniklo několik 

filmových adaptací na motivy autorových literárních děl. V této práci se nebudeme věnovat 

tématu Pratolini - scénárista, ale jistě tento významný aspekt autorovy tvorby mírně 

rozvedeme, a to jak v biografické části, tak v kapitole věnované autorovým posunům                            

v tvorbě.  

Pratolini psal především romány a povídky, vydal ale také několik básnických      

sbírek. Napsal celkem kolem třicítky různých děl. Bylo by nemožné věnovat se v této práci 

celé jeho rozmanité tvorbě, zaměříme se proto pouze na několik vybraných knih. 

 

 
                                                           
1 neoralismus = umělecký směr, který vznikl na počátku 20. století. Prosadil se nejvíce v Itálii, a to jak 
v literatuře, tak ve filmu po druhé světové válce. Naturalisté vychází ze zkušeností, všímají si spíše stinných 
stránek života, zajímají je sociální problémy, problémy morálky, válka, chudoba, bída, nezaměstnanost. 
Zachycují syrovou skutečnost, jejich podání reality není nikterak přibarvené, nic nevynechává. Popis je věcný, 
dokumentární, hodnověrný. Mění se vyprávěčská struktura: nejde ani tak o vyprávění příběhu a o důležité 
momenty - zvraty, jako spíše o dokumentaristické vnímání reality a její co nevěrohodnější zachycení. Vyprávění 
je volnější, situace se stávají jakoby samovolně. Autoři zároveň výběrem tématu vyjadřují své názory. 
Neorealismus pracuje s realitou a dělá z ní až filmovou podívanou. Postavy jsou přirozené ve svém prostředí, 
používají dialekty nebo jiná místní nářečí. Knihy mají často podobu memoárů, deníků. 
2  Elio Vittorini (1908 - 1966), italský spisovatel a překladatel 
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Vybrali jsme celkem tři díla (v závorce je vždy uveden český překlad a rok prvního 

vydání): Il quartiere (Čtvrť, 1943), Cronaca familiare (Rodinná kronika, 1947), Metello 

(Metello3, 1955). 

 

Motivace výběru knih 

 

Nebylo vůbec jednoduché se rozhodnout, která díla pro tuto práci zvolit. Vzhledem 

k rozsahu nebylo možné zabývat se dopodrobna více knihami, chtěla jsem proto omezit výběr 

na pouhá tři díla, která by nejvíce vyhovovala požadavkům zadání.  

Váhala jsem také, jaké období zvolit, Pratolini se ve svých knihách věnoval 

obrovskému historickému záběru, od Florencie bezprostředně po sjednocení, po dobu fašismu 

až po skončení 2. světové války; navíc jsem chtěla vzít v potaz více témat, to znamená jak díla 

historická, tak ta autobiografická, abych mohla ukázat, jak se postupem času měnila nejen 

autorova Florencie, ale také tématika jeho příběhů; posledním z důvodů byla popularita díla, 

volila jsem spíše knihy méně známé (a to především českému čtenáři), proto jsem                         

si nevybrala autorovu nejznámější knihu Cronache di poveri amanti, která byla mimo jiné 

přeložena do češtiny4 a je poměrně jednoduché se k ní dostat.  

Z výše zmíněných důvodů jsem se nakonec rozhodla pro tato tři díla:                  

jedno čistě autobiografické; další, ve kterém sice převažuje subjektivní autobiografický 

pohled, je ale silně ovlivněný dobou; poslední dílo je pak historické. 

Kromě posunu v tématech se v těchto dílech budeme věnovat třem „rozdílným 

Florenciím“: 

 

• Il Quartiere – lidová Florencie: příběhy obyčejných lidí na pozadí režimu 

• Cronaca familiare – autobiografická Florencie, ovlivněná historickým kontextem  

• Metello – stávkující Florencie: příběhy dělníků po sjednocení, dějiny dělnického hnutí 

 

 

 

 

 

                                                           
3  kniha byla přeložena do češtiny, je ale poměrně obtížné ji sehnat, o něco dostupnější je její slovenský překlad; 
    český překlad - Jaroslav Pokorný, Metello, Snklhu, Praha, 1957 
    slovenský překlad - František Hruška, Metello, Nakladateľstvo Pravda, 1980 
4  Jaromír Fučík, Ulička chudých milenců, Československý spisovatel, Praha, 1950 
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Struktura práce 

 

V úvodní části práce nastíníme velmi důležité historické pozadí dvou autorových 

autorových knih - Metello a Il Quartiere.  

 

Bude následovat část biografická a bibliografická, kde chronologicky vylíčíme 

autorův osobní i profesní život a uvedeme přehled jeho děl.  

 

Klíčovou částí diplomové práce pak bude kapitola, věnující se výhradně Florencii, 

autorovu rodnému městu. Pokusíme se zachytit obraz Florencie v autorových dílech.                   

Naším cílem bude sledovat, jakými prostředky autor obraz města vytváří (místa, postavy, 

atmosféra, ale i události) a jak se obraz proměňuje v čase, a to především vlivem                 

historicko-politického kontextu. Naše analýza se soustředí na tři díla, zmíněná již výše:                      

Il quartiere (Čtvrť, 1943), Cronaca familiare (Rodinná kronika, 1947),                                    

Metello (Metello, 1955). 

 

Dále se budeme věnovat autorovým posunům v tvorbě: od autobiografických témat 

po neorealistické zachycení života chudých florentských čtvrtí až po politickou a sociální 

problematiku v době krátce po sjednocení a v době fašismu.  

 

Neopomeneme zmínit faktory, které tyto změny ovlivnily: zmíníme středověké 

kronikáře, historicko-idealistické směry  a v neposlední řadě i film. 

 

Nebude chybět ani krátké pozastavení se nad jazykovými a stylistickými prostředky: 

upozorníme na regionální či dialektální vlivy a uvedeme několik příkladů, stručně 

nahlédneme také florentštinu jakožto autentický obraz města. 

 

V samotném závěru práce pak shrneme analyzované poznatky.  

 

Cíl práce 

 

Hlavním cílem této práce je představit italského autora Vasca Pratoliniho, píšícího 

v polovině 20. století a zachytit v jeho dílech obraz rodného města – Florencie. 
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Metodika 

 

Tato práce vychází převážně z primární literatury - tedy přímo z románů a ze závěrů 

vytvořených na základě jejich četby, samozřejmě jsme ale čerpali také z literatury sekundární: 

spolu s mými názory budu uvádět i různé další postřehy literárních kritiků a nebudou chybět 

ani četné citace.  

Jen malý zlomek Pratoliniho děl byl přeložen do českého jazyka, budu proto 

vycházet převážně z italské literatury – a to jak primární, tak sekundární. Citace budou 

uvedeny vždy v italském originále, bude následovat český překlad. V případě, že dílo bylo 

přeloženo, využiji dostupnému překladu, v opačném případě uvedu překlady své. 
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2.  Historické pozadí a souvislosti  

 

V této kapitole se zaměříme na historické pozadí autorových knih.                                       

V období, kdy Vasco Pratolini žije a píše svá díla, dochází v Itálii k mnohým změnám 

zejména politicko - ekonomického, ale i kulturního a sociálního charakteru. Měnící se situace 

má vliv jak na autorův život, tak na jeho tvorbu. Autor se ale věnuje i historickým románům, 

době bezprostředně po sjednocení, to znamená době, kdy ještě nebyl na světě.  

Stručně shrneme situaci na Apeninském poloostrově mezi lety 1861-1936, aniž 

bychom se u ní zdržovali příliš dlouho, zároveň však nemůžeme opomenout podstatná 

historická fakta, která nám napomohou k lepšímu pochopení celé situace.  

Vyzdvihneme pouze fakta, která se nějakým způsobem týkají tématiky vybraných 

děl, vynecháme proto například obě dvě světové války, ale zaměříme se spíše na problémy 

související se sjednocením Itálie: chudobu, analfabetismus, emigraci, poté přeskočíme několik 

let a přesuneme se plynule k nástupu fašismu k moci a k bojům o kolonie (i v tomto případě 

nás bude zajímat pouze jedna jediná kolonie, a to Habeš). 

Faktografii pro tuto kapitolu jsme čerpali z  několika knih, za všechny uvádíme dvě 

hlavní (další díla jsou zmíněna v závěrečné bibliografii): 

• G. Sabbatucci, V. Vidotto, Storia contemporanea - L’Ottocento, Laterza, Roma, 2009 

• G. Sabbatucci, V. Vidotto, Storia contemporanea - Il Novecento, Laterza, Roma, 2008 
 

 

Kapitola se dělí na osm menších podkapitol, ve kterých se budeme postupně věnovat 

následujícím historickým otázkám: 

1) V první podkapitole, nazvané „Sociálně - ekonomické problémy po sjednocení“        

se zaměříme na situaci obyvatelstva na Apeninském poloostrově bezprostředně po sjednocení, 

tedy roku roku 1861.  

2) V podkapitole druhé „Římská otázka“ pak stručně shrneme problémy související 

s připojením Říma ke zbytku sjednocené Itálie.  

3) Ve třetí podkapitole „Spory s papežem“ se budeme věnovat odmítavému postoji 

Svaté stolice vůči nově vzniklému státu.  

4) Podkapitolu čtvrtou „Důležité politické změny po sjednocení“ věnujeme první 

polovině 70. let, době, kdy na italské politické scéně dochází k výrazným politickým změnám. 

5) Pátá podkapitola je malého rozsahu, nazvali jsme ji „Hospodářská krize                          

a migrace“ a budeme se v ní věnovat hromadnému odchodu Italů ze země na konci 19. století. 
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6) V pořadí šestou podkapitolu pak věnujeme důležitému tématu, úzce souvisejícímu 

s knihou Metello - „Vznik organizovaných spolků pracujících dělníků“.  

7) Sedmá podkapitola „Nástup fašismu v Itálii“ velmi stručně shrnuje nejdůležitější 

fakta Mussoliniho nástupu k moci.  

8) Poslední, osmá, podkapitola „Boj o Habeš“ se věnuje agresivní zahraniční politice 

a zájmu o dobytí afrických kolonií, v tomto případě dobytí Etiopie, které se uskuteční roku 

1936.  

 

Tímto rokem také ukončíme náš historický medailon a přesuneme se k biografické     

a bibliografické části, ve které představíme autora Vasca Pratoliniho a uvedeme přehled jeho  

děl. 

 

2.1  Sociálně-ekonomické problémy po sjednocení 
 

Nacházíme se v roce 1861, přesněji 4. března, toho dne padla poslední bašta 

Bourbonů v Neapolsku - pevnost Gaeta a celý Apeninský poloostrov, s výjimkou Benátska              

a papežských držav, byl sjednocen pod vládu sardinského krále Viktora Emanuela.               

Konečně se tak uskutečnil sen mnoha generací italských obrozenců, Itálie je jednotná,                

je vyhlášeno Italské království v čele s Viktorem Emanuelem II. Hlavním městem nového 

státu se stává Turín, bývalé centrum Sardinského království.  

Nový stát přejímá nejen piemontskou legislativu, ale také centralistický vládní 

systém prosycený byrokracií, Italové tedy brzy nabývají dojmu, že je Italské království spíše 

rozšířeným starým Piemontem, nežli novým svébytným státem.  

Do parlamentu se volilo na základě majetku, k moci se proto dostala pouze malá 

skupinka vlivných a bohatých, která prosazovala pouze své vlastní zájmy a nehleděla                    

na sociálně slabé rolníky a dělníky, kterých byla v zemi většina. 

Dalšími problémy v momentě sjednocení jsou kromě celkové nevyspělosti země dále 

zaostalý průmysl i zemědělství a také obrovská negramotnost obyvatelstva.  

Přibližme nyní realitu sjednocené Itálie z hlediska obyčejných lidí. Většina 

obyvatelstva žije na vesnici a živí se prací na polích. Zemědělství zabírá 70% veškeré 

produktivní aktivity, pouze 18% připadá na výrobu a 12% na služby.  
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I nejvýznamnější zdroj obživy, jakým bezesporu zemědělství je, se ale potýká 

s mnohými problémy: až dvě třetiny země mají hornatý povrch, velký podíl půd je téměř nebo 

zcela neobdělávatelný, terén je často bahnitý a špatně přístupný. Ani v nížinách není situace o 

mnoho lepší, pouze v Pádské nížině se povede vytvořit moderní zemědělské celky, zejména 

rýžová pole. 

 
 

Mezzadria a latifondo 

 

Ve střední Itálii (v regionech jako je Toskánsko, Marche, Umbria) se zažil systém 

hospodaření a dalo by se říci i společného soužití, zvaný mezzadria. V praxi to vypadalo 

následovně: na statku nebo v rámci jednoho velkého hospodářství žil majitel, spolu s dalšími 

lidmi, většinou rodinami a přáteli, ti pro majitele pracovali. Pěstovali pšenici, ovoce nebo 

zeleninu či chovali dobytek, o vše se dělili rovným dílem s majitelem statku. Rodina tak 

zadarmo bydlela na statku spolu s majitelem a měla i co jíst, majitel naopak, aniž by hnul 

prstem, dostal každý měsíc polovinu úrody až pod nos, je ale nutné dodat, že se musel                    

na vlastní náklady postarat o dobytek, aby měl co žrát, o stroje, aby fungovaly, o rostliny, aby 

jim nic nechybělo, zkrátka musel zajistit všechny dostupné prostředky, aby mu úroda 

vynášela a měl tak co jíst nejen on, ale i ti, kteří pro něj pracují. 

Situace na jihu země a na ostrovech byla podstatně odlišná, zažil se zde systém 

hospodaření zvaný latifondo, v mnoha aspektech připomínající feudální uspořádání 

společnosti až otroctví. Na Sicílii bylo latifondo oficiálně zrušeno až roku 1838, ale v době 

sjednocení ještě mnoho obyvatel Apeninského poloostrova žilo právě takovýmto způsobem.  

Jihoitalské rodiny pracovaly, stejně jako například rodiny ve střední Itálii, pro hospodáře. 

Nepříslušela jim ale polovina úrody nebo výdělku jako v případě mezzadrie, ale majitel                  

jim poskytoval pouze to nejnutnější jídlo k přežití, často ani to ne. Početné rodiny bydlely 

často v jedné malé místnosti všichni pohromadě, nebo dokonce obývaly různé venkovní 

přístřešky či jeskyně, určené pro dobytek. Jedli pouze chléb (a to ani ne pšeničný,                          

ale z různých méně výživných obilnin jako je například kukuřice, oves nebo žito) a jednou za 

čas nějaké luštěniny, byli proto podvyživení a trpěli různými nemocemi, malomocenstvím,           

ale zejména velkým nedostatkem vitamínů a minerálů. 
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Dalším problémem sjednocené Itálie byla obrovská negramotnost obyvatelstva.   

Roku 1861, v době sjednocení, žilo v Itálii přibližně 22 milionů obyvatel (pokud započítáme i 

doposud nepřipojená území, Benátsko a Lazio, bylo to celkem 26 milionů), z toho pouhých                     

5 milionů obyvatel navštěvovalo základní školu. Až 78% populace bylo negramotných 

(pokud bychom brali v potaz pouze jih Itálie a ostrovy, dostaneme se až na číslo 90%.)                

Pouze malá část obyvatelstva, ne více než 200 000 obyvatel (pokud vynecháme Toskánce), 

uměla správně používat italský jazyk. V zemi se mluvilo výhradně dialekty. 

 

V Itálii té doby chyběla také funkční železniční trať, roku 1861 existovalo pouze 

2 000 kilometrů železnic, z toho většina (dvě třetiny) na severu - v Piemontu a Lombardii.                  

Také silnice a cesty byly buďto ve velmi špatném stavu nebo chyběly vůbec, v některých 

zónách, zejména na jihu země, v regionech jako je například Kalábrie nebo ostrov Sardinie, 

byly cesty tak zarostlé nebo zchátralé, často schované, že o nich věděli jen místní pastevci               

a myslivci. Chyběl také kvalitní a především rychlý zdroj komunikace nejenom mezi severem 

a jihem, ale také mezi jednotlivými městy a kraji.  

 
2.2  Římská otázka 

 

Itálie se sjednotila, jak jsme již uvedli, roku 1861, pod vládu Sardinského krále 

Viktora Emanuela. Chybělo ale ještě připojit dvě území - Benátsko (patřící Rakousku) a Řím 

(ten měl v moci papež.) Tyto doposud nepřipojené celky vyvolávaly stále nové diskuse                         

o dalším postupu sjednocování. Otázka byla pro vládu velmi ožehavá a všichni se k ní stavěli 

opatrně, nechtěli vyvolat další vlnu vzpoury lidu nebo dokonce revoluci, zároveň by neradi 

nahněvali zahraniční mocnosti a zapletli se tak do nějakého vážného vojenského konfliktu,                   

na nějž Itálie nebyla připravena.  

Rakousko se svých italských držav nehodlalo za žádnou cenu vzdát. Napadení Říma, 

a tím i papeže, nepřicházelo v úvahu, znamenalo by totiž bouři nevole v mnoha evropských 

katolických státech, jež by proti Itálii ozbrojeně vystoupily. Byla to především Francie                

v čele s Napoleonem III., která měla velký zájem na zachování samostatného papežského 

státu - v Římě byl proto přítomen francouzský expediční sbor, který papeži zaručoval 

bezpečnost a nezávislost.  
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Z výše uvedených důvodů zaujala italská vláda k otázce dalšího sjednocování spíše 

vyčkávající postoj, čekala na vhodný vnější impuls, nějaký konflikt, který by jí pomohl                 

vše vyřešit. 

V červnu roku 1861 náhle umírá Cavour5 a Itálie přichází o uznávaného vůdce. Právě  

Cavour byl zastáncem umírněné pravicové politiky, jíž se pak drželo mnoho jeho nástupců.  

 

Osvobození Říma představovalo pro Italy obtížný úkol, nešlo totiž jen o symbolické 

připojení dalšího území, ale znamenalo především definitivní svržení moci papeže.                            

K takovému kroku se italská vláda neodvážila, a tak se na scénu vrací Giuseppe Garibaldi6, 

jenž se po roce 1861 uchýlil do ústraní na ostrov Caprera.  

Garibaldi v srpnu roku 1862 shromažďuje nový oddíl dobrovolníků, rozhodnut 

zopakovat svůj pochod z roku 1860, tentokrát ale až do Říma. Vláda nezaujala zpočátku 

k tomuto kroku odmítavý postoj, byla ovšem pod tlakem Francie, která měla své jednotky                

v Římě, a tak se nakonec rozhodla Garibaldiho zastavit a vyslala proti němu vojsko.                   

29. srpna 1862 se odehrává bitva u Aspromonte, povstalci jsou přemoženi, Garibaldi zraněn                    

a uvězněn. 

Na základě této události se italská vláda odhodlala jednat s Francií, cílem bylo dospět 

k nějakému kompromisu. Nakonec byla podepsána, roku 1864, tzv. zářijová úmluva, v níž se 

Francie zavazovala stáhnout z Říma své vojsko, Itálie měla zabezpečit papežovo území před 

útoky zvenčí. Součástí smlouvy byl mimo jiné i odstavec, podle kterého se hlavním městem 

Itálie měla stát Florencie, umístěná blíže středu země. Florencie se tak v září roku 1864 stává 

hlavním městem, od začátku bylo ale jasné, že vláda nebere tento stav jako definitivní, 

jednalo se pouze o odklad řešení římské otázky na později.  

Roku 1866 se Italům podařilo dosáhnout druhého cíle svých snah, došlo k připojení 

Benátska. Itálie se v prusko-rakouské válce postavila na stranu Pruska, po boku Bismarcka,                

a i přes vojenské neúspěchy (potupnou porážku na souši u Custozy a na moři u Lissy) 

dokázala diplomatickým jednáním získat nové území, a to v podstatě pouze díky tomu, že její 

spojenec - Prusko porazil Rakousko v bitvě u Sadové. 

                                                           
5 Camillo Benso Cavour (1810 – 1861), první italský předseda vlády, předtím předsedou vlády Sardinského 
království 
6 Giuseppe Garibaldi (1807 − 1882), vůdce italských vlastenců (tzv. Rudých košil) v partyzánské válce proti 
rakouské a francouzské armádě v letech 1848-1849 a 1851, úspěšně dobyl Sicílii i Neapol a napomohl vytvořit 
zárodek Italského království 
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Itálie následně uvedla v platnost proticírkevní reformy s jasným cílem oslabit církev 

a její vliv ve státě. Reformy měly po celé zemi obrovský ohlas a dodaly odvahy Garibaldimu, 

který zahájil druhý pokus o dobytí Říma. V říjnu roku 1867 shromáždil sbor dobrovolníků           

a za tiché podpory krále a vlády se vydal na Řím, tentokrát nikoliv z jihu, ale od severu. 

Spoléhal na to, že ve městě vypukne revoluce, což mu umožní snadno porazit papežovy muže. 

Jeho plány ale narazily na odpor Francie, která v souladu se zářijovou úmluvou vyslala své 

jednotky zpět do Říma. V bitvě u Mentany v listopadu 1867 byli garibaldovci krutě poraženi 

francouzským vojskem. 

 

Itálie se tak dostala do velmi složité situace, papež a Francie už nehodlali o řešení 

problému diskutovat z důvodu italské nespolehlivosti. I ta zdánlivě nejsložitější situace                 

může mít ale jednoduché řešení a tím byla v tomto případě prusko - francouzská válka.                           

20. září roku 1870 došlo k bitvě u Sedanu, při níž byla Francie tvrdě poražena a po pádu 

Napoleona III. se Italům konečně otevřela cesta do Říma.  

Italské jednotky tak bez velkého odporu Francouzů vstoupily konečně branou Porta 

Pia do Říma a území papežského státu bylo začleněno do Italského království. Sjednocení 

země tak bylo konečně definitivně dokončeno.  

 

2.3  Spory s papežem 
 

Papež (v té době jím byl Pius IX.), připojením Říma k Itálii, ztratil územní suverenitu 

a dlouho odmítal vzniklý stát uznat. 13. května 1871 vychází tzv. garanční zákon (Legge delle 

guarentiglie), který upravuje postavení papeže v Itálii a kromě jiného mu přiznává osobní 

nedotknutelnost a pravidelnou rentu. Papež nejen, že tuto dohodu odmítl, ale roku 1874 vydal 

spis „non expedit“ (“non giova“, volně přeloženo jako „není přínosné“), ve kterém vyzval 

italské katolíky k neúčasti na politickém životě Itálie. Tento bojkot sice záhy ztratil na 

faktickém významu, ale konfliktní situace mezi vládou a církevními institucemi byla v silně 

katolické Itálii pociťována jako velmi vážný problém.  

Napětí mezi Itálií a Svatou stolicí bylo urovnáno až roku 1929, podpisem 

Lateránských dohod, prostřednictvím kterých Itálie uznala papežovu vládu nad územím 

Vatikánu a papež naopak označil římskou otázku za uzavřenou. Nepředbíhejme ale události               

a vraťme se do doby po sjednocení. 
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2.4  Důležité politické změny po sjednocení  
 

Počáteční vlnu nadšení a euforie nad dokončeným sjednocením vystřídaly, zejména 

v Neapolsku a na Sicílii, bouře a nepokoje, zem byla najednou plná zbojníků a anarchistů. 

Bylo vydáno velké množství prostředků na jejich porážku, problémy na jihu země to ale 

nevyřešilo. 

 

V první polovině 70. let 19. století se na italské politické scéně událo několik 

podstatných změn. Kromě toho, že se neustále zvyšuje počet poslanců, kteří prohlašují,                     

že nepatří ani k levici, ani k pravici, a označují se za „nezávislé“ či „středové“, pravice je stále 

méně jednotná a tvoří se v jejím rámci malé skupinky, rozdělené převážně podle regionů 

(Piemonťané, Lombardo-Emiliáni, Toskánci). Naproti tomu levice zaujímá stále umírněnější 

postoj. Vznikají v podstatě tři druhy levice - Stará piemontská levice, v čele s Depretisem7; 

Historická levice, kterou tvoří ex-garibaldýni, jako je například Crispi8, a Mladá levice, 

zastoupená zejména umírněnou buržoazií.  

Roku 1876 je vedena v Poslanecké sněmovně diskuze ohledně správy železnic,                

ta je nakonec svěřena soukromým společnostem. Pravice se v této diskuzi projeví jako velmi 

nejednotné těleso a na základě rozporů v jejím vedení následně podá demisi. Následně                    

je zvolena nová vláda v čele s  Depretisem. Ten samý rok, v listopadu, se konají volby,                    

ve kterých dosáhne levice velkého úspěchu. Touto „parlamentní revolucí“ se roku 1876 

otevírá úplně nová fáze v historii sjednocené Itálie.  

Nově zvolená levicová strana přichází hned s několika důležitými změnami:                 

roku 1877 vydává zákon Coppino, který v podstatě jen modifikuje zákon Casati z roku 1859 

(ten zavedl povinnou školní docházku a upravoval její organizaci, a to ve všech směrech,               

od jejího řízení státem, nikoliv církví, přes rozhodnutí vyučovaných předmětů až po 

rozhodnutí počtu let školní docházky); nový zákon, Coppino, v podstatě jen upravil zákon 

původní, a to v následujících bodech - školní docházka je nyní povinná až do devíti let,            

je poskytována zdarma a tomu, kdo se jí neúčastní, hrozí pokuta.  

Roku 1882 pak vydává strana volební reformu, zatímco doteď měli právo volit pouze 

muži, starší dvaceti pěti let, nyní se věková hranice snižuje na dvacet jeden rok, volit smí ale 

stále pouze a výhradně jen mužská část populace.  

                                                           
7  Agostino Depretis (1813 – 1887),  italský politik 
8  Francesco Crispi (1818 – 1901), italský politik a patriot 
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Kromě toho musí nyní ten, kdo chce volit, úspěšně absolvovat zkoušku, která uzavírá 

povinnou základní docházku nebo alespoň dokázat, že umí číst a psát.  

Požadavek na majetek tak střídá požadavek na vzdělání. I přesto se ale voleb účastní 

pořád jen velmi malé množství lidí, pouhé 2 miliony obyvatel, tedy asi jen 7% celé populace 

(analfabetismus byl pořád velmi vysoký), ale oproti předchozímu stavu se účast u voleb téměř 

ztrojnásobila a hlavně se změnilo složení volícího obyvatelstva - nyní k urnám nechodí jen 

bohatá městská buržoazie, ale převážně dělníci a rolníci.  

 

2.5  Hospodářská krize a emigrace 
 

Období kolem roku 1836-1838 se vyznačovalo hospodářským poklesem a růstem 

chudoby. Týká se to nejen Itálie, ale více států, dosah krize byl znát po celé Evropě, chudoba               

a vysoká nezaměstnanost tak zasáhla široké vrstvy obyvatelstva a výraznější hospodářský 

rozkvět nastal v Evropě až po roce 1860.  

Italové, zejména na jihu země, žijí v bídě, nemají co jíst a situace se příliš nezlepšuje, 

ba naopak. Mnoho lidí se proto odhodlá k odchodu ze země. V rámci Evropy odcházejí 

pracovat například do Belgie, do uhelných dolů; většina, celé rodiny, často celé vesničky: 

přátelé, sousedé, hromadně odplouvá loděmi za oceán, do vysněné Ameriky.  

Postupně takto opouštějí Apeninský poloostrov více než dva miliony Italů.  

 
2.6  Vznik organizovaných spolků pracujících dělníků 

 

V druhé polovině 19. století vznikají v nově utvořeném Italském království, 

především v Lombardii, Piemontu a Ligurii, první velké moderní industriální podniky. 

Vznikají s výrazným zpožděním oproti zbytku Evropy, jak jsme již zmínili na předešlých 

stranách, Itálie je v té době chudý stát, ve kterém převládá hospodářství a zemědělství nad 

průmyslovou výrobou. 

Spolu se vznikem fabrik se vytvářejí i nová pracovní místa, zemědělci a hospodáři               

se proto přesouvají z vesnic do měst, mění se struktura celé společnosti. Ve městech                      

tak vznikají dvě velké třídy: industriální buržoazie, která vlastní výrobní prostředky, jež               

jí přinášejí výdělek, a prostý lid, který slouží majitelům výrobních prostředků jakožto 

pracovní síla.  
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A jak už to bývá, podle rčení „kdo má, chce mít víc“ vedoucí dávají svým 

zaměstnancům pouze minimum toho, co jim za odvedenou práci přísluší, zbytek si nechají pro 

sebe do své vlastní kapsy, navíc nutí dělníky pracovat mnoho hodin denně, často bez delší 

pauzy. 

V 60.-70. letech vznikají proto „società di mutuo soccorso“, spolky nebo jakási 

sdružení zaměstnanců, která mají za cíl prosazovat pracovní, hospodářské, politické, sociální, 

ale i jiné zájmy, kromě toho mají za úkol výchovu lidu a soudržnost. Členy těchto spolků                        

jsou především socialisté, kteří se ale inspirují spíše Bakuninem9 než Marxem10. 

Od 70. let pak vznikají první. „camere del lavoro“ - odbory, které jednají jménem 

pracovníků, které zastupují, a snaží se regulovat zejména výši mezd a celkově lepší pracovní 

podmínky. Dělníci se sdružují do tzv. „leghe di resistenza“ - sdružení dělníků, odbojová hnutí 

a začínají organizovat první hromadné stávky.  

První národní generální stávka v historii Itálie se koná v září 1904.  

 

Tomuto historickému období se věnuje Pratolini v knize Metello, jejíž příběh                      

je zasazen do doby přibližně mezi lety 1875 – 1902. Je to jedno z nejobtížnějších období 

v italské historii vůbec. Dělníci se sdružují v nově vytvořených organizacích, připraveni hájit 

svá pracovní práva a bojovat za ně. Nově objevenou zbraní je pro ně v tomto období právě 

stávka. 

 

2.7  Nástup fašismu v Itálii 
 

Připomeňme si nyní stručně poslední události uplynulých let, na které Pratolini 

navazuje svými tématy: Itálie na tom není ekonomicky příliš dobře a snaží se dohnat zbytek 

Evropy. Po 1. světové válce je vláda nestabilní, nedokáže řešit vzniklé problémy, vláda jedné 

silné ruky se tudíž jeví jako nejlepší východisko. Tím se otevírají dveře Mussolinimu11, který 

roku 1919 zakládá organizaci Italské fašistické bojové svazky - Fasci italiani                                   

di combattimento (základ budoucí fašistické strany), a stává se tak prvním politikem, kterému               

se podařilo aplikovat fašismus ve státní praxi. Roku 1921 se tato organizace přeměňuje                 

na Národní fašistickou stranu - Partito nazionale fascista. 

                                                           
9  Michail Alexandrovič Bakunin (1814 – 1876), ruský revolucionář, ideolog anarchismu a národnictva 
10  Karl Heinrich Marx (1818 – 1883), německý filosof, politický publicista, kritik klasické ekonomie, teoretik 
dělnického hnutí, socialismu a komunismu 
11  Benito Mussolini (1883 – 1945), italský premiér, politik a diktátor, spolutvůrce a průkopník fašismu 
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Roku 1922 se Mussolini vydává spolu se svými věrnými „černými košilemi“                 

na ozbrojený pochod na Řím, získává tak (bez ohledu na výsledek voleb) účast ve vládě, když 

mu král Viktor Emanuel III. nabídne úřad ministerského předsedy: to znamená postupné 

zrušení politických stran, cenzuru tisku, likvidaci parlamentarismu.  

Mussolini prosazuje centralizaci a imperialismus, zastrašuje a vraždí politickou 

opozici. Dohled nad občany a moc policie se stupňuje, roste také vliv propagandy.  

10. června 1924 je zavražděn socialistický poslanec Giacomo Matteotti12, ostrý kritik 

fašistického hnutí a Mussoliniho osoby zvlášť. Mussolini vraždu odsouhlasil, proti tomuto 

legálnímu zločinu se ale zvedla vlna odporu, část poslanců dokonce odmítla zasedat, někteří 

fašisté opustili stranu. Benito Mussolini nakonec přiznává odpovědnost za vraždu a roku          

1926 se vyhlašuje za šéfa strany a vůdce státu: vzniká tak nová politická strana pod heslem 

jeden národ - jedna strana - jeden muž, Benito Mussolini nastoluje totalitní režim, založený              

na otevřené diktatuře jedné strany a agresivním nacionalismu. 

Ve velkých městech (ani Florencie není výjimkou) se rozrůstá nová mohutná 

výstavba. Mládež se mobilizuje a organizuje. Katolicismus se stává jediným povoleným 

náboženstvím, papež vítá Mussoliniho jakožto hrdinu seslaného Bohem.  Vznikají nové státní 

projekty na podporu ekonomiky, zaměstnanosti a rodiny.       

Roku 1925 prodělává italská politická scéna důležité změny, na místo současného 

ministra financí De Stefaniho13 nastupuje ministr nový, Giuseppe Volpi14, který ihned zavádí 

opatření pro stabilizaci ekonomické situace: italské výrobky spadají pod státní ochranu před 

zahraniční konkurencí (je to sice v opozici k volnému mezinárodnímu obchodu), ale ochrana 

vnitřního trhu je více než nutná. Jsou stanoveny výrobní a exportní dotace, státní úvěry, kvóty 

a cla.  

Roku 1925 jsou mimojiné zpřísněny podmínky cla na obilniny (dazio sui cereali), 

cla, zavedeného již roku 1887, z důvodu zvýšení soběstačnosti země ve výrobě těchto 

produktů, potažmo zvýšení produkce jiných sektorů s těmito souvisejícími: výroba hnojiv, 

zemědělských strojů.  

 

 

                                                           
12  Giacomo Matteotti (1885 – 1924), italský politik, zastánce socialismu a antifašismu 
13  Alberto De Stefani (1879 – 1969), italský politik a ekonom 
14  Giuseppe Volpi (1877 – 1947), italský politik a podnikatel 
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Další novinkou, kterou duo Volpi - Mussolini zavádí, je revalvace liry (vzniká               

tzv. quota novanta - kvóta devadesát), jinými slovy navyšují úředně stanovený měnový kurz 

liry vůči ostatním měnám, v tomto případě vůči britské libře, která je rovna devadesáti lirám. 

Hlavním záměrem bylo poskytnout zemi nejen politickou stabilitu, ale i stabilitu měnovou.  

Ceny se tak postupně snižují, spolu s nimi ale i mzdy, produkce stagnuje. Nejen 

v Itálii, ale v celé Evropě, ale i v Americe, se ekonomická situace zhoršuje, počet 

nezaměstnaných je vysoký, dochází k velkým třídním střetnutím mezi kapitalisty a dělnickou 

třídou, do nové fáze se dostává národně osvobozenecký boj v koloniích. 

Narůstají tak nové ekonomické i politické rozpory, které vyústily v říjnu 1929                

tzv. černým čtvrtkem - krachem ne newyorské burze. Začíná velká hospodářská krize, která                     

se nevyhne ani Itálii. Východisko z ní hledá Mussolini i nadále ve větším zasahování státu                  

do hospodářské činnosti, mimo to přebírá kontrolu nad veškerými bankami.  

 

2.8  Boj o Habeš 
 

Fašismus brzy vyústil v agresivní zahraniční politiku a vedení dobyvačných válek. 

Mussolini soustředil svůj zájem na africké kolonie a především pak na dobytí Etiopie (jinak 

také nazývané Habeš, italsky Abissinia nebo Etiopia). Poté, co zjistil při jednáních s Francií               

i Anglií, že tyto mocnosti nemají zásadní výhrady proti podřízení Etiopie Itálii, rozhodl se pro 

vojenský zásah.  

Počítal se samozřejmým vítězstvím Itálie. Etiopská armáda byla sice slabá a špatně 

vyzbrojená, kladla ale statečný odpor, italským vojákům se dokázala bránit po dlouhých sedm 

měsíců. Italské vojsko muselo nakonec použít jedovaté plyny, aby odpor etiopské armády 

zlomilo. 5. května 1936 se podařilo dobýt hlavní město Addis Abebu a připojit tak Etiopii                 

k Itálii.  

 

Tomuto historickému období se věnuje Pratolini v knize Il Quartiere, jejíž příběh                

je zasazen do doby fašismu, přibližně mezi lety 1935 – 1936. Na pozadí příběhu se odehrává 

nejen italsko-etiopská válka, ale i další změny té doby, například měnící se charakter měst                  

a s tím související nová výstavba a demolice nejen starých domů, ale celých čtvrtí.    
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3.  Život a dílo Vasca Pratoliniho (1913-1991) 
 

3.1  Dětství a dospívání 
 

Vasco Pratolini se narodil 19. října 1913 ve Florencii. Pocházel z chudých poměrů, 

otec Ugo Pratolini pracoval jako číšník v kavárně, matka Nella Casati byla švadlena.                       

O babičce a dědečkovi z otcovy strany toho příliš nevíme, naopak prarodiče z matčiny strany 

známe poměrně dobře, a to především ze svědectví autorova autobiografického románu 

Cronaca familiare: oba dva vesnického původu, ale mnoho let žijí ve městě, babička pracuje 

jako služebná u jedné bohaté dámy, dědeček se živí jako řemeslík, později dělník. 

Vasco neměl jednoduché dětství. Když mu byly pouhé dva roky, vypukla válka                    

a otec musel narukovat a opustit rodinu. Matka toto odloučení nesla těžce a své chmurné 

myšlenky přenášela na syna, který, ačkoliv byl ještě velmi malý, byl velmi citlivý a vnímavý. 

Když bylo malému Vascovi pět let, matka, na kterou byl tak citově vázaný, umírá při porodu 

druhého dítěte, Vascova bratra Danta. Vasca tato událost velmi poznamená, smrt milované 

matky dává za vinu Dantovi, kterého nesnáší a ke kterému si najde cestu až v dospělosti,                      

a to i z toho důvodu, že bratři nevyrůstají společně. Zatímco Vasca vychovávají prarodiče                                             

a vyrůstá v poměrně chudých poměrech, Dante je svěřen do péče vrchnímu sluhovi bohatého 

anglického lorda, který si může dovolit ho rozmazlovat.  

Pro Vasca znamená matčin odchod první setkání se smrtí, není ale bohužel poslední. 

Po nelehké cestě k bratrovi, kterého zprvu nenávidí a dává mu za vinu matčinu smrt,                

se dva mládenci nakonec přeci jen spřátelí, ba dokonce stanou se nepostradatelnými jeden pro 

druhého, přijde pro Vasca druhá těžká životní rána - bratr Dante umírá.  

Pratolini věnuje této epizodě svého života již zmíněný román Cronaca familiare,                  

k němuž se ještě vrátíme. 

Po smrti manželky se vrací otec Ugo zpět domů, do Florencie. Po nějaké době                  

se znovu ožení, Vasco ale nedokáže novou manželku přijmout, nerozumí si s ní a navíc 

považuje fakt, že otec teď žije po boku jiné ženy, za zradu vůči vlastní matce. 

V té době umírá Vascova babička, která ho vychovala. Vasco se rozhodne 

přestěhovat do vlastního bydlení, nevydělává sice příliš, ale jednu skromnou místnost 

k pronajmutí si může dovolit. Pracuje již od svých dvanácti let, postupně vystřídá několik 

různých zaměstnání: pracuje jako pomocník v prodejně, poslíček v hotelu, tiskař, dělník. 

Když je starší, dělá obchodního zástupce.  
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Z ulice Via de‘ Magazzini, kde se narodil, se stěhuje do ulice Via del Corno ve čtvrti 

Santa Croce. Právě zde, v této čtvrti, Vasco prožívá své mládí a zasadí sem i děje několika 

knih: tomuto období jeho života se věnuje povídka Una giornata memorabilie, kterou 

najdeme v knize Diario sentimentale, a taktéž podstatná část románu Cronache di poveri 

amanti se odehrává právě ve Via del Corno. 

 

3.2  Pratolini samouk - první krůčky k literatuře 
 

Vasco se vzdělává sám, stejně jako se sám naučil číst a psát. 

 

“Vivevo con mia nonna che era analfabeta (…) Sotto casa (…) c’erano i marmi 

con le terzine dantesche, come una reazione a catena per un ragazzo del 

popolo: leggere Dante diventa naturale e dalle note a piè di pagina della 

Divina Commedia risalire ai libri di storia, ai cronisti, ai biografi…“ 15 

 

„Bydlel jsem s babičkou, která byla negramotná (…) Pod naším domem (…) 

byly mramorové desky s Dantovými tercínami, jako řetězová reakce pro 

obyčejného chlapce z lidu: číst Danta se stalo přirozeným a od poznámek pod 

čarou Božské Komedie jsem přešel k historickým knihám, kronikářům, 

životopiscům…“  

 

Věnuje se studiu Danta a Manzoniho, čte toskánské autory: Maria Pratesiho, 

Federiga Tozziho, Alda Palazzeschiho, ze zahraničních autorů ho zaujmou především Jack 

London a Charles Dickens. Jeho nejoblíbenějšími autory, z jejichž děl čerpá největší inspiraci,                 

jsou Dostoevskij, Döblin, Dreiser. 

 

“Furono i miei tre D. per i quali deliravo.“ 16 
 

„To byli má tři velká D, po kterých jsem šílel.“ 

 

Vasco navštěvuje večerní školu francouzštiny a brzo se mu povede ji ukončit 

závěrečnou zkouškou. Rozhodne se skončit s prací a věnovat se intenzivněji studiu, přitom 

příležitostně navštěvuje přednášky na univerzitě a živí se psaním diplomových prací za líné 

nebo méně nadané studenty. 

                                                           
15  F. Camon, La moglie del tiranno, Roma, Lerici, 1969, str. 70 
16  Ibidem, str. 78 
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Již po několikáté za svůj život se stěhuje, tentokrát z Via del Corno do Via 

Toscanella: zde se seznamuje se spisovatelem a malířem Ottonem Rosaiem.17 Je to právě 

Rosai, díky kterému Pratolini objevuje další knihy a nachází další literární inspirace.  

 

“Dopo Via de‘ Magazzini e Via del Corno andai ad abitare in via Toscanella, 

vicino a questo Rosai che faceva ancora lo stipettaio, ma era soprattutto un 

pittore.  (…) Che cosa significò per me Rosai? (…) Mi servì a capire 

immediatamente quali fossero alcuni dei miei contemporanei in cui 

riconoscermi, un po‘ perché erano amici di Rosai, un po‘ perché li ritrovavo 

nei libri che Rosai possedeva e mi prestava quando avevo quindici, sedici anni: 

Jahier, Palazzeschi, Tozzi.“ 18 

 

„Po ulici de‘ Magazzini a del Corno jsem se přestěhoval do ulice Toscanella, 

vedle toho Rosaie, který dělal i starožitníka, ale byl to především malíř.  (…)  

Co pro mě znamenal Rosai? (…) Pomohlo mi to hned pochopit s kterými z mých 

současníků se nůžu ztotožnit, trochu proto, že to byli Rosaiovi přátelé, trochu 

proto, že jsem je nacházel v knihách, které Rosai vlastnil a půjčoval mi je, když 

mi bylo patnáct, šestnáct let: Jahier, Palazzeschi, Tozzi.“ 

 

Kromě Rosaie seseznamuje s  Aldem Palazzeschim19, Dinem Garronem20                           

či Romanem Bilenchim21,  i tato přátelství Vasca inspirují,  a to nejen umělecky,  ale i lidsky. 

 

3.3  Nemoc a nová důležitá přátelství 
 

Pratolini vážně onemocní a doktoři se shodují v jednom: již mu není pomoci. Vasco 

je ale rozhodnutý bojovat a žádá je, aby mu dali šanci a nechali ho hospitalizovat. Doktoři mu 

vyhoví a Pratolini je převezen krátce na to do léčebny Villa Bellaria, v Arco di Trento.22 

Ani tady nezahálí a věnuje se jak četbě, tak studiu, zároveň nepřestává doufat ve své 

uzdravení. 

 

                                                           
17  Ottone Rosai (1895 - 1957), italský malíř a spisovatel  
18  F. Camon, La moglie del tiranno, cit. dílo, str. 71 
19  Aldo Palazzeschi (1885 - 1974), italský básník a prozaik 
20  Dino Garrone (1904 – 1931), italský spisovatel a literární kritik 
21  Romano Bilenchi (1909 – 1989), italský spisovatel a novinář 
22  C. Villa, Invito alla lettura di Vasco Pratolini, Milano, Mursia, 1973, str. 17 
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“Ho con me tutto quello che posseggo: un vestito, un pigiama, poca biancheria, 

37 lire e tre libri: Leopardi, Ungaretti e Il capo-fabbrica di Bilenchi. 

Arrivederci ragazze, amici. Dio, non è ancora il mio turno di morire.“ 23 

 

„Mám tu s sebou všechno, co vlastním: oblek, pyžamo, nějaké spodní prádlo,, 

37 lir a tř knihy: Leopardiho, Ungarettiho a Vedoucího továrny od Bilenchiho.  

Na shledanou, dívky, přátelé. Bože, ještě není řada na mě, abych zemřel.“ 

 

Když je Pratolini z léčebny propuštěn, vrací se do Florencie, o dva roky později               

je ale opět hospitalizován a převezen do léčebny v Sondalo in Valtellina. Během těchto dvou 

let, strávených v rodném městě, se ale ještě stihne přihodit spoustu důležitých událostí.  

 

3.3.1  Časopis Il Bargello 
 

Pratolini navazuje první kontakty s literárním světem díky politickému časopisu                 

Il Bargello. Tento týdeník začíná vycházet roku 1929 a je vydáván Okresním fašistickým 

florentským svazem (Federazione provinciale fascista fiorentina) od roku 1933 ho pak 

vydává Florentský svaz bojových svazů (Federazione fiorentina dei fasci di combattimento).  

Pratolini se tak najednou ocitá ve společnosti mladých levicových fašistů a kromě 

literatury se začíná zajímat mimo jiné i o politicko-sociální problematiku současného dění jak 

v rodné Itálii, tak ve světě.  

Pratolini se ve svých článcích věnuje především třídnímu boji a kritice buržoazie. 

Jeho oblíbeným tématem jsou proletáři – dělníci, kteří nevlastní výrobní prostředky a jsou 

tedy svou obživou závislí na jejich vlastnících - kapitalistech. Ti toho využívají, nutí dělníky 

pracovat za nevýhodných podmínek a vzniklou nadhodnotu si přivlastňují. Pratolini je pro 

proletářskou revoluci, která by měla výrobní prostředky vyvlastnit, učinit je majetkem celé 

společnosti a tím vykořisťování a vůbec i celé dělení společnosti na třídy definitivně zrušit.  

Zajímá se také o otázku kolonií a vyjadřuje souhlas s napadením Etiopie, uvádí pro 

to mnohá opodstatnění.24 Po vypuknutí španělské války Pratolini prohlédne a od některých 

svých původních myšlenek upustí.   

Cílem článků je sociální, morální a politická výchova, ta by měla probíhat 

prostřednicvím literatury. 

 

                                                           
23  F. Camon, La moglie del tiranno, cit. dílo, str. 18 
24  G. Bertoncini, Il romanzo di Pratolini, Modena, Mucchi, 1993, str. 6 
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“È dovere dell’arte incidere alla massa (…) lo scopo vero del suo vivere e del 

suo agire.“ 25 

 

„Je povinností umění vštípit davu (…) skutečný smysl jeho života a jeho 

konání.“ 

 

Nemalou část svých článků věnuje Pratolini otázce nové výstavby domů ve Florencii 

a s tím související demolici domů starých. Kromě toho se věnuje překladům, recenzím, 

literární kritice. 

Pratolini se vzdělává i nadále a sám objevuje další autory: Jahiera26, Ungarettiho27, 

Montala28, Campanu29.  

 

3.3.2  Časopis Letteratura 

 

Svůj první literární výtvor - povídku Prima vita di Sapienza publikuje v časopise 

Letteratura, který vycházel ve Florencii v letech 1937-1943 pod vedením Alessandra 

Bonsantiho30 a věnoval se výhradně tématům literárním a kulturním.  

Kromě významých kritiků té doby sem přispívali například Bilenchi či Gadda31, 

Vittorini32 zde publikuje Conversazione in Sicilia. Právě Elio Vittorini, jen o pár let starší              

než Pratolini, si jako první Vasca všímá a neváhá ho kontaktovat. 

 

“Il sodalizio con Vittorini fu determinante, fondamentale. Senza l’incontro con 

Vittorini, non so certe scoperte quando le avrei fatte e quanto mi sarebbero 

costate: Svevo, Proust, Radiguet. Un incontro che Vittorni cercò, mica io, lui mi 

cercò (…), accanto all’interesse culturale, quello umano nei miei confronti lo 

travalicava.“ 33 

 

 

 

                                                           
25  V. Pratolini, Considerazioni per una cultura fascista, v Il Bargello, IX, n. 12, 17, leden 1937, str. 3 
26  Piero Jahier (1884 – 1966), italský básník a prozaik 
27  Giuseppe Ungaretti (1888 – 1970), italský básník a prozaik 
28  Eugenio Montale (1896 – 1981), italský básník, prozaik,novinář, překladatel, hudební kritik, držitel Nobelovy     
ceny za literaturu 
29  Dino Carlo Giuseppe Campana (1885 – 1932), italský básník 
30  Alessandro Bonsanti (1904 –  1984), italský prozaik literární kritik, politik 
31  Carlo Emilio Gadda (1893 – 1973), italský básník, prozaik, jeden z nejoriginálnějších italských spisovatelů 
32  Elio Vittorini (1908 – 1966), italský spisovatel a překladatel  
33  F. Camon, La moglie del tiranno, cit. dílo, str. 71 
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„Vztah s Vittorinim byl rozhodující, zásadní. Kdybych se byl neseznámil                      

s Vittorinim, nevím, kdy bych byl učinil jisté objevy a kolik by mě to stálo úsilí: 

Svevo, Proust, Radiguet. Setkání si přál Vittorini, to ne já (…), vedle kulturního 

zájmu ho přepadl i zájem lidský, co se mé osoby týče.“ 

 

Roku 1938 se Pratolini seznamuje s básníkem Alfonsem Gattem34, který přijíždí               

do Florencie poté, co ho propustili z milánského vězení.   

 

“Non so chi da Milano aveva scritto a Vittorini, forse Gatto stesso, dicendogli 

che Gatto, uscito di carcere, faceva la fame più di prima, perché non è che 

liberi, si stesse meglio, sotto l’aspetto della fame, dei carcerati. Ne discutemmo 

con Elio, quindi Gatto ed io entrammo in corrispondenza. E succesivamente, al 

principio o verso la metà del ´37, si riuscì a farlo venire a Firenze.“ 35 

 

„Nevím kdo, možná samotný Gatto, napsal z Milána Vittorinimu, a tvrdil,               

že Gatto je po návratu z vězení hladovější než předtím, protože když jsme 

svobodní, neznamená to, že jsme na tom lépe, co se hladu týče, než uvěznění. 

Diskutovali jsme o tom s Eliem, a tak jsme si já a Gatto začali psát. A potom, 

začátkem nebo v půlce 37. roku, se nám povedlo ho přesvědčit, aby přijel do 

Florencie.“ 

 

3.3.3  Časopis Campo di Marte 

 

Mezitím se nakladatel Vallecchi (stane se potom Pratolinovým vydavatelem až do 

roku 1955) rozhodl vydávat literární časopis, který by kromě kulturních témat obsahoval                 

i rubriku s přehledem zpráv týkajících se vydavatelství - tak začíná vycházet časopis Campo 

di Marte, vedený Pratolinim a Gattem.  

Časopis se věnuje především literatuře a kulturnímu dění. Upřednostňuje (nikoliv 

z vlastní iniciativy) spíše italské autory před těmi zahraničními, zahraniční otázky nejsou totiž 

příliš v souladu s režimem.  

 

                                                           
34  Alfonso Gatto (1909 – 1976), italský básník, malíř, literární kritik 
35  F. Camon, La moglie del tiranno, cit. dílo, str. 72 
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Přispívají sem mimo jiných Bo36, Macrì37, Bigongiari38, Sereni39, Luzi40, Landolfi41                    

a samozřejmě také samotní Gatto a Pratolini. 

Pratolini a Gatto se inspirují hermetismem42, z hermetické tradice přejímají technická 

a stylistická řešení, princip znovuobjevování slova a destrukci tradičních logických vztahů, 

ponechávají však svým veršům charakteristickou hudebnost, s níž někteří, například Montale, 

polemizovali.43 

Vzniká tak velmi originální poezie, založena na kontrastu analogických obrazů, 

zvláštního propojení metafor, hry se slovy, vyznačující se ale přitom pravidelnou syntaxí 

Tato poezie je zpočátku oslavou hrdinství padlých ve válce, později vyjadřuje úzkost 

moderního člověka. Na článek nizozemského autora Johana Huizingy Crisi della civiltà 

reaguje Pratolini článkem Civiltà in crisi, ve kterém nejen překroutí klíčová slova, ale                        

i fakta.44 Píše o nepochopitelném světě zdevastovaném válkami, o zoufalství a osamělosti 

moderního člověka, který ztratil víru ve veškeré dosavadní hodnoty, ale i v sebe sama. 

Pratolini píše o  světě plném beznaděje, o světě iluzí.  

Časopis se snaží od politiky distancovat, jeho přispěvatelé, mezi nimiž například 

Romano Bilenchi, Elio Vittorini, Alfonso Gatto, ale i samotný Pratolini zaujmou 

antifašistickou pozici. 

 

Pratoliniho zájem o historii a politiku ale i nadále přetrvává. 

 

“Nessuno propone termini come rivoluzione, proletariato e borghesia,                     

che invece Pratolini non solo ribadisce nei suoi scritti, ma che anzi dimostra di 

adoperare secondo una consapevole ottica marxista.“ 45 

 

                                                           
36  Carlo Bo (1911 – 2001), významný italský literární kritik 
37  Oreste Macrì (1913 – 1998), italský literární kritik, filolog, lingvista 
38  Piero Bigongiari (1914 –  1997), italský básník 
39  Vittorio Sereni (1913 –1983), italský básník a prozaik 
40  Mario Luzi (1914 – 2005), italský básník a prozaik 
41  Tommaso Landolfi (1908 – 1979), italský básník, prozaik, překladatel 
42  Hermetismus - italský básnický směr 20. a 30. let 20. stol., inspirovaný esoterickým symbolismem Stéphana 
Mallarméa. Vyznačoval se uzavřenými subjektivními výrazy a izolací od reality. Hermetici užívali abstraktní 
básnický jazyk, potlačovali významové stránky a soustřeďovali se na zdůraznění hudebnosti a metafyzických 
prvků. Mezi hlavní představitele řadíme především tyto dva básníky: Arturo Onofri (1885 – 1928), Salvatore 
Quasimodo (1901 – 1968) 
43  A. A. Rosa, Vasco Pratolini, Roma, Edizioni Moderne, 1958, str. 20 
44  G. Bertoncini, Vasco Pratolini, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1987, str. 19 
45  Ibidem, str. 18 
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„Nikdo nenavrhuje slova jako revoluce, proletariát a buržoazie, která naopak 

Pratolini ve svých článcích nejen zdůrazňuje, ale navíc ukazuje, že je používá 

podle uvědomělého marxistického stanoviska.“ 

 

Časopis vychází pouze po dobu jednoho roku, v letech 1938-1939, kvůli jednomu 

“nepovedenému“ číslu, věnovanému tématům, která se příliš nelíbila mussoliniovské cenzuře 

jsou Pratolini s Gattem nuceni přestat časopis vydávat. Pratolini pak spolupracuje nějakou 

dobu na dalším časopise, i ten má pod „patronátem“ vydavatel Vallecchi – časopis Incontro.  

 

3.4  Literární prvotiny a stěhování – Řím, Turín, Milán, 

Neapol 
 

Stejného roku, roku 1939, se Pratolini stěhuje do Říma, kde pracuje na Ministerstvu 

školství, v té době nazývaném Ministerstvo národního školství (Ministero dell'Educazione 

Nazionale.) Nezanevře však ani na psaní, kterému se věnuje po nocích. 

 

“Lavorando la notte, arrivavo in ufficio così assonnato che non vedevo neppure 

quelli cui dovevo fare il saluto romano, e m’inseguivano poi nei corridoi 

riproverandomi.“ 46 

 

„Kvůli práci v noci jsem přicházel do kanceláře tak unavený, že jsem ani 

neviděl ty, které jsem měl fašisticky pozdravit* a oni mě potom pronásledovali  

po chodbách, aby mi vynadali.“ 

 

(*  záměrně nepoužíváme termín hajlovat, i když by se do překladu věty možná hodil lépe,                          

není ale vhodný pro italský kontext)  

 

V Římě mimo jiné spolupracuje s několika časopisy: Domani (později se stává jeho 

redaktorem), Primato, La Ruota, L’Ambrosiano, Il Popolo di Roma. 

Překládátaké knihy z francouzštiny, uveďme zde za všechny několik autorů:                      

Victor Hugo, Charles-Louis Philippe, Jules Supervielle, Alain-Fournier. 

 

 

                                                           
46  A. Barbato, Il nipote di Metello, v Espresso, prosinec 1962 
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Kromě jiného se Pratolini věnuje editování děl toskánského spisovatele Maria 

Pratesiho47 a píše k nim úvodní komentáře. Pratolini je první, kdo si tohoto talentovaného 

spisovatele všímá a snaží se vzbudit zájem o jeho díla, což se mu nakonec podaří.  

Navíc se inspiruje jeho tvorbou, volí podobnou tematiku - nejdříve autobiografickou, 

později detailní až neorealistické zachycení skutečnosti. Také tématika rodného kraje zůstává 

nepozměněna. Na motivy Pratesiho knihy L’Eredità (1889) píše Pratolini scénář k filmu 

Viaccia, natočeném roku 1961 pod režií Maura Bologniniho, v hlavních rolích s Jeanem 

Paulem Belmondem e Claudií Cardinale. 

Pratolini se aktivně účastní italského odboje a stává se mimo jiné vedoucím Italské 

komunistické strany v Římě (sektor Ponte Milvio), pod pseudonymem Rodolfo Casati.                

Ožení se s Cecilií Punzo a publikuje své první literární pokusy: Il tappeto verde,              

Via de‘ Magazzini, Le amiche. Odjíždí do Turína, kde je mu nabídnuto místo učitele                       

na umělecké škole Istituto d’Arte, zdrží se zde ale jen chvilku. Poté se odebírá do městečka 

Fermo, kde začíná pracovat na svém díle Il quartiere. Po skončení války se Pratolini stěhuje 

na krátký čas do Milána, kde pracuje pro časopis La Settimana. 

Roku 1944 se mu narodí dcera Aurelia, která nevyrůstá ve Florencii jako její otec, 

když byl malý, ale vychovávají ji v Neapoli, kde Pratolini vyučuje, později v Římě,                

kam se roku 1950 přestěhují.  

Mezi lety 1947-1949 vychází Pratoliniho nejznámější díla: Cronaca familiare 

(1947), Cronache di poveri amanti (1947), Un eroe del nostro tempo (1949), Le ragazze           

di San Frediano (1949). 

 

3.5  Římské období - přiblížení se k filmu 
 

“Film e romanzo trovano il loro equilibrio, la distanza e la moralità dei loro 

rapporti. (…) Le virtù precipue dell’uno, sono gli errori esiziali dell’altro“ 48 

 

„Film a román nacházejí svou rovnováhu, odstup a mravnost jejich vztahu.           

(…) Hlavní ctnosti jednoho jsou ničivými chybami toho druhého.“ 

 
                                                           
47  Mario Pratesi (1842 - 1921), italský básník, prozaik a učitel 
48  V. Pratolini, Per un saggio sui rapporti tra letteratura e cinema, Bianco e Nero, červen 1948 
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Roku 1950 se Pratolini stěhuje, spolu se svou rodinou, do Říma. Zde píše scénáře  

pro film, jež podává realistický obraz sociálních poměrů tehdější Itálie a jehož hrdiny jsou 

obyčejní venkované a pracující dělníci. Pratolini tak sbírá první zkušenosti jako scénárista, 

spolupracuje s takovými režiséry jakými byli Rossellini49, Visconti50, De  Sica51. 

Několik režisérů (Carlo Lizzani, Valerio Zurlini, Sergio Capogna, Mauro Bolognini, 

Pasquale Festa Campanile, Piero Schivazappa, Franco Rossi) si navíc vybírá Pratoliniho díla 

jako předlohu pro své filmy. 

Pratolini se věnuje v tomto období také literární kritice a divadelním recenzím. 

 

3.6  Poslední projekty 

 

Aktivně spolupracuje s levicově zaměřenými novinami - Milano Sera, 

Contemporaneo, Nuovo Corriere (který řídí jeho přítel Romano Bilenchi), Paese Sera.  

Kromě toho se věnuje velkému projektu, trilogii Una storia italiana, zahrnující 

třirozsáhlé romány - Metello, Lo sciallo, Allegoria e Derisione. Metello vychází roku 1955              

a je hned předmětem vášnivých diskuzí. Ten samý rok získává Pratolini za tuto knihu cenu 

Viareggio. Ihned na to publikuje Diario sentimentale, sbírku, která shrnuje knihy předešlé. 

Následuje La costanza della ragione.  

Věnuje se nejen próze, ale i poezii, roku 1943-1944 vychází sbírka básní La città                 

ha i miei trent’anni. Spolu s  G. D. Giagni vydává roku 1952 rozhlasovou hru La domenica 

della buona gente. 

Roku 1947 získává cenu Libero Stampa za knihu Cronache di poveri amanti.                  

O 10 let později, roku 1957, je mu udělena cena Premio Antonio Feltrinelli za narativní dílo.  

Od roku 1970 se Pratolini vrací ke svým dílům a edituje je. Upravené knihy pak 

vydává znova u Oscar Mondadori. Roku 1975 vydává Calendario del ´67  a další básně.               

Mezi lety 1980-1985 vychází sbírka básní, zahrnující jak ty z raného mládí od 1930-1936,             

tak další již zmíněné poezie a jiné, úplně nové, pod názvem Il mannello di Natascia. 

 

 

 
                                                           
49  Roberto Rossellini (1906 – 1977), italský filmový režisér, scénárista,filmový producent 
50  Luchino Visconti (1906 – 1976), italský režisér a scénárista 
51  Vittorio De Sica (1901 – 1974), talský herec, režisér, scénárista 
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3.7  Chronologický přehled Pratoliniho děl 
 

Následuje chronologický přehled autorových děl, ve kterém uvádíme pouze název knihy                         

a v závorce rok či roky vydání, nikoliv vydavatele a město, ve kterém bylo dílo vydáno. 

 

• Il tappeto verde (1941, 1981) 

• Via de‘ Magazzini (1941) 

• Le amiche (1943) 

• Il quartiere (1943) 

• Cronaca familiare (1947) 

• Cronache di poveri amanti (1947) 

• Diario sentimentale (1947) 

• Mestiere da vagabondo (1947) 

• Un eroe del nostro tempo (1949) 

• Le ragazze di San Frediano (1952) 

• Gli uomini che si voltano (1952) 

• Diario di villa Rosa (1952) 

• La domenica della povera gente (1952) 

• Il mio cuore a Ponte Milvio (1954) 

• Una storia italiana – Metello (1955), Lo scialo (1960), Allegoria e derisione(1966) 

• La costanza della ragione (1963) 

• La città ha i miei trent'anni (1967) 

• Il mannello di Natascia (1980) 

• Il mannello di Natascia e altre cronache in versi e prosa (1930-1980, 1985) 

• La lunga attesa - dopisy adresované Romanu Bilenchiovi z let 1935-1972 (1989) 

• Lungo viaggio di Natale (1990) 

• Cronache dal giro d'Italia maggio-giugno 1947, předmluva - Goffredo Fofi (1992) 

• Lettere a Sandro - dopisy adresované Alessandru Parronchiovi, a naopak odpovědi, adresované 

Vascovi - Lettere a Vasco (1996)  

• La carriera di Nini (1997) 

• Al giro d'Italia. Vasco Pratolini al 38º giro d'Italia: 14 maggio-5 giugno 1955 (2001) 

• Un ragazzo diverso e altri racconti (2001) 
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4. Tématická analýza – Proměny města a jeho obyvatel v čase 
  

Na předešlých stranách jsme představili spisovatele Vasca Pratoliniho a seznámili                  

se s  jeho životem a dílem. V této kapitole se budeme věnovat autorovu rodnému                          

městu - Florencii.  

Na základě dílčích analýz postupně představíme několik tváří města Florencie. 

Budeme se přitom opírat o tři vybraná díla: Il quartiere (1943), Cronaca familiare (1947), 

Metello (1955).               

 

Literární obraz města 

 

Podle Daniely Hodrové existuje vzájemný vztah mezi „textem města“ (reálným 

prostorem města) a „městským textem“ (literárním textem s městskou tematikou),                         

kdy se struktura textu města vpisuje do literárních městských textů a naopak.                         

 

„Síť města jako textu je čímsi velmi dynamickým, ba živým, vibruje, rozpíná se               

a smršťuje, rozvinuje a svinuje (…), je sítí i vlnou, soustavou vztahů - kanálů              

i proudem, který těmito kanály proudí. Město, právě tak jako text, není nikdy 

dokončené, je to pole v pohybu.“  52 

 

V dílech Vasca Pratoliniho narazíme na velké množství florentských  reálií. Město 

zde vystupuje jako ohraničený prostor, který se stává živým organismem.  
 

Autor tak postupně přestavuje několik různých podob města, kterým se budeme 

v následujících kapitolách věnovat, zaměříme se na jejich atmosféru a na postupný vývoj 

v čase.  

 

U každé z knih uvedeme nejdříve její stručný obsah. Nebudeme se věnovat podrobně 

analýze jednotlivých děl, ale zaměříme se pouze a výhradně na Florencii v nich přítomnou. 

 

Uvedeme mnohé citace, na jejichž základě se pokusíme vykreslit atmosféru města: 

jak si ho můžeme v dané době představit, jak na nás působí a také jak se postupem času 

vyvíjí, zejména vlivem historicko-politického kontextu. 

                                                           
52

 D. Hodrová, Text města jako síť a pole. Česká literatura, 2004, roč. 52, č. 4, str. 541-544 
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4.1  Il quartiere (1943) 
 

4.1.1  Stručný obsah díla  
 

Pratolini v tomto díle představuje životní příběhy několika mladých lidí, 

vyrůstajících společně ve stejné Čtvrti (psáno schválně s velkým počátečním písmenem.) 

Jedná se o čtvrť Santa Croce, kde se Pratolini narodil a kde také vyrůstal. 

Na pozadí příběhů hlavních hrdinů autor vykresluje Florencii v období fašismu                   

a druhé italsko-etiopské války, vyvolané fašistickou Itálií roku 1935 za účelem okupace 

Habeše, což se podařilo o rok později, roku 1936. 

Hlavními hrdiny je skupinka dospívajících přátel, s nimiž postupně prožíváme jejich 

první lásky, sny, ideály, konflikty a zklamání. Všichni hlavní hrdinové, kromě toho,                      

že pocházejí z chudých poměrů a prožívájí nelehké, i když velmi odlišné, životní situace, 

vyrůstají a tráví veškerý svůj volný čas v uličkách Čtvrti, která je pro ně vším: nic jiného 

nemají, jen toto cenné přátelství. Jsou velmi oddaní jeden druhému a jsou velmi citově vázaní 

nejen na své město, ale především na svoji Čtvrť.  

Jsou chudí, nemohou proto studovat, začínají pracovat již jako velmi mladí. Mají 

spoustu snů a plánů do budoucna, nevědí ale, budou-li je moci kdy uskutečnit, budoucnost je 

totiž nejen velmi vzdálená, ale také dosti nejistá. Ale nepřestávají doufat, je to právě naděje, 

která jim dává odvahu do dalších jejich kroků, kdomě toho je to jedno z hlavních témat knihy: 

naděje a víra v lepší budoucnost.   

S hrdiny knihy se setkáváme, když jim je kolem sedmnácti let a začínají nosit dlouhé 

kalhoty namísto krátkých, je to pro ně důležitý mezník v jejich životě - stávají se muži. 

Giorgio, jedna z hlavních postav skupiny, má ve svých politických myšlenkách velmi 

jasno, je odpůrcem režimu i války. Je zamilovaný do Marie, než se ale odhodlá jí to říci, dívka 

stráví noc s neznámým mužem. Ve čtvrti je z toho skandál. Giorgio je gentleman, a proto 

požádá proto Marii o ruku, i z toho důvodu, aby ji očistil od pomluv. 

Valerio, který je zároveň vypravěčem příběhu, je nejdříve zamilován do Luciany                         

(ta se později vdá za Arriga, dalšího kamaráda z party), později chodí s Marisou. Ta se ale 

Valeriovi svěří, že jejich společný přítel, Carlo, kterého Valerio považoval za jednoho                   

z nejlepších přátel, Marisu téměř znásilnil a poté ji vydíral.  

Carlo je (dozvídáme se to ale až později) do Marisy stále zamilován a svého činu 

lituje a snaží se stát lepším člověkem a potlačit v sobě agresivitu.  
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Poté, co se Valerio a Marisa rozejdou, protože zjistí, že se vlastně nemilují, vrátí se 

Marisa ke Carlovi. Carlo velmi podporuje válku a boj o kolonie, věří, že boje přinesou 

zlepšení chudým, a i přesto, že ho nepovolali do zbraně, odjíždí jako dobrovolník.  

Nakonec se zjistí, proč tomu tak bylo, sice s válkou souhlasil, ale účastní se jí vlastně 

jen proto, aby zapomněl na svou milovanou. Poté, co se k sobě vrátí, rozhodnutí vstoupit do 

války lituje, ale už je pozdě. Carlo je ve válce zraněn, a když se ocitá na smrtelné posteli, 

těsně předtím, než zemře, požádá Marisu o ruku prostřednictvím telegramu, ta se svatbou 

souhlasí, Carlo se tedy na dálku ožení, ihned na to ale umírá.  

Mezitím si Valerio uvědomí, že je zamilovaný do Olgy, která se sice ze začátku 

trochu zdráhá, nakonec ale povolí a dá se s Valeriem dohromady. Jejich příběh ale nekončí 

příliš šťastně: Olga se stěhuje za svojí matkou do Milána, kde začne chodit do prestižní školy 

a žít jiný život. Valerio je sice zklamaný z obou těchto vztahů, nejdříve s Marisou, poté 

s Olgou, zároveň ale psychicky dospěje, uvědomí si, že cesta k dospělosti je strnitá a že 

důležité je nemít strach z našich nedostatků a slabin, ale že podstatné je sebrat odvahu                   

a postavit se problémům čelem. 

Nejhůře ze všech skončí Gino. Jako jediný ze skupiny se odhodlává zanechat Čtvrť, 

je totiž přesvědčený, že pouze po opuštění Čtvrti ho čeká lepší život, ostatní s ním nesouhlasí. 

Gino je nevyspělý, neví, co se sebou počít, stále hledá své místo v životě, které ale nenachází, 

Navštěvuje nejméně proslulá místa čtvrti, je nešťastný. Nakonec se totálně zhroutí a v afektu 

zastřelí přítele Claudia. Po tomto incidentu utíká, stihne se ale ještě zastavit na svatbě Marie              

a Giorgia a jako svatební dar jim dává kapesní hodinky, které ukradl mrtvému poté, co ho 

zabil. Následně utíká do Říma.  

Giorgio je mezitím obviněn z krádeže hodinek, na svoji obhajobu ale řekne, že mu je 

daroval přítel Gino. Toho zatkne policie a odvede ho do vězení, tam po nějaké době umírá. 

Giorgio, jakožto tvrdý odpůrce režimu, je vyslán do exilu na dlouhých 5 let, spolu 

s manželkou a dvěma dětmi. 

Valerio odjíždí bojovat do války, když se vrátí, zjistí, že město se nejen velmi 

změnilo po tu dobu, co tam nebyl, ale hlavně, že jejich čtvrť byla srovnána se zemí kvůli nové 

zástavbě, a že všichni jeho přátelé i rodina se museli odstěhovat na předměstí, do malých 

těsných bytů. 
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Všechny hrdiny příběhu čeká nakonec rozdílný osud, jejich kroky vedou rozdílnými 

směry, nakonec se ale stejně potkají, něco je totiž všechny spojuje a není to jen přátelství                  

a společné vzpomínky na dětství strávené ve stejné Čtvrti, ale je to především naděje v lepší 

budoucnost a přesvědčení, že zoufalství a chudoba musí ustoupit, dříve nebo později,                           

a že i ti největší podporovatelé války, kteří do ní dobrovolně vstupují, stejně brzy zjistí,                       

že je to jen jeden velký klam, jedna velká iluze. 

 

“I nostri sogni sono stati così uguali che per formare diverse le nostre storie 

abbiamo dovuto dividerci le occasioni, come da fanciulli si prendeva ciascuno 

una qualità diversa di gelato per assaggiarle tutte.“ 53 

 

„Naše sny si byly tak podobné, že abychom odlišili naše příběhy, museli jsme                 

si rozdělit příležitosti, jako když jsme byli malí a každý z nás si dal jinou 

zmrzlinu, abychom je ochutnali všechny.“ 

 

             4.1.2  Lidová Florencie: příběhy obyčejných lidí na pozadí režimu 

 

V tomto románu se setkáváme se čtvrtí Santa Croce. Jejími obyvateli jsou obyčejní 

lidé, jsou sice velmi chudí, ale přijímají tento svůj osud s pokorou, téměř až hrdostí.  

Hospody, kavárny, obchůdky, řemeslnické dílny, to je Santa Croce. Dále jsou tu 

dělníci, řemeslníci, truhláři, ševci, opraváři, umělci. Muži, ženy, děti, kočky, psi. Všichni                

se znají, žijí zde pohromadě, skromně. Po práci se pravidelně scházejí v ulicích                           

či  se shromažďují na náměstích.  

 

“Si usciva dal lavoro dopo le sei del pomeriggio: e non esisteva vera vita, 

società vera, calore, se non quando eravamo nelle nostre strade e piazze.“ 54 

 

„Odcházelo se z práce po šesté odpolední a neexistoval opravdový život, 

opravdová společnost, vřelost, dokud jsme se nesešli v našich ulicích a na 

náměstích.“ 

 

 

 

                                                           
53  V. Pratolini, Il Quartiere, Vallecchi, Firenze, 1954, str. 53-54 
54  Ibidem, str. 14 
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Všichni mluví dialektem, na který jsou velmi hrdí.  

 

“Il nostro dialetto acquista una castità antica: le voci che se lo rimandano di 

camera in camera, di vicolo in vicolo, hanno un’affezione particolare nel loro 

suono, come emesse da labbra dissetatesi a una sorgente, stillanti alla luce 

diafana del primo mattino, sotto la quale le facciate delle case acquistano una 

dignità nel loro squallore di mattoni scoperti e docce arrugginite.“ 55 

 

„Náš dialekt získává jistou antickou mravnost: hlasy, které ho předávají 

z pokoje do pokoje, z uličky do uličky, mají zvláštní oddanost v jejich zvuku, 

jakoby vydané ústy, která uhasila svoji žízeň u pramene, stékajícího po kapkách 

v čirém světle brzkého rána, pod kterým fasády domů získávají jakousi 

důstojnost navzdory jejich bídným oprýskaným cihlám a zrezivělým okapům.“ 

 

Oproti tomu, co jedli Florenťané po sjednocení (Metello), je nynější tabule o něco 

bohatší, Florenťané už nejedí jen panzanellu pro chudé, ale mohou si dovolit více. Jejich 

domovy jsou ale stále velmi skromné, přesto pečlivě uklizené, útulné, pohodlné. 
 

“I tavoli dove mangiavamo avevano spacchi verticali di cui ci accorgevamo 

soltanto le rare volte che scrivevamo una lettera. Ma pulite ed in ordine, le 

nostre case, curate dalle nostre mamme che avevano i capali grigi e uno scialle 

buttato sulle spalle.“ 56 
 

„Stoly, u kterých jsme jedli, měly svislé praskliny, kterých jsme si všímali jen 

v několika vzácných chvílích, když jsme psali dopisy. Ale naše domy byly čisté                

a uspořádané, naše matky se o ně staraly, měly šedivé vlasy a  šátek přehozený 

přes ramena.“ 

 

Ani v tomto románu nechybí téma citové výchovy chlapce, který se postupně mění 

v muže. Jako metaforu této přeměny používá Pratolini dlouhé kalhoty. 
 

 

 

 

                                                           
55  Ibidem, str. 52 
56  Ibidem, str. 15 
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Autor vykresluje každodenní život Florencie s velkým filmovým zaujetím                   

a autentickou věrohodností. 
 

“Pasavano automobili a passo d’uomo, con gente a bordo che si godeva                   

la passeggiata. Alla balaustra del Piazzale Michelangelo c’era gente poggiata  

a mirare il panorama, o seduta sulle panchine. Attorno alla copia del David, 

alto sul piedistallo, il fotografo ambulante richiamava l’occasionale clientela.       

Il caffé aveva messo fuori sulla loggia i tavolini: dei turisti vi indugiavano 

contenti. Dal capolinea il tranviere scampanellava la partenza. Al di sotto era 

la città, con le torri e i campanili, l’armonia dei tetti, antica nelle sue pietre. 

L’Arno scorreva in piena fra i ponti, lucente al sole. Si distinguevano lontano       

le Cascine, chiuse nel loro verde. (…) A ridosso del fiume, e come premendolo 

contro la sua riva destra, stava il nostro Quartiere. Le nostre case buie,            

il nostro squallido suolo, sembravano scomparsi sotto la distesa dei tetti, uniti 

l’uno all’altro come se le vie non esistessero proprio, tanto pulito e fresco era    

il mondo al di sopra delle nostre miserie…“ 57 

 

„Auta jezdila krokem, lidé uvnitř si užívali vyjížďku. Na náměstí Michelangelo 

byli lidé opření o zábradlí nebo seděli na lavičce a pozorovali panorama. 

Kolem Davidovy kopie, umístěné vysoko na podstavci, se pohyboval pouliční 

fotograf a lákal příležitostné zákazníky. Kavárna vyndala stolky ven na terasu: 

turisté se rádi zrdželi. Z konečné zastávky ohlašoval řidič tramvaje odjezd 

vyzváněním. Dole pod nimi bylo město se svými věžemi a zvonicemi, harmonie 

střech, se svými starobylými kameny. Rozvodněné Arno, třpytící se na slunci, 

teklo mezi mosty. V dáli byl rozpoznatelný park Cascine, uzavřený ve své zeleni. 

(…) V úkrytu řeky, jako kdyby ji zatlačili proti jejímu pravému břehu,                           

se nacházela naše Čtvrť. Naše temné domy, naše pochmurná  zem, zdálo se, 

jako by se ztratili pod dlouhou řadou střech, spojenými jedna s druhou jako by 

vůbec neexistovaly ulice, tak čistý a svěží byl svět, shora naší bídy.“ 

 

 

 Tato téměř idylická Florencie se ale brzy proměňuje na Florencii připravenou 

bojovat v italsko-etiopské válce. 

 

 

                                                           
57  Ibidem, str. 39-40 
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“In tutto il Quartiere v’era un’agitazione inconsueta. Come se ogni individuo 

occupasse più spazio nelle strade, come se il pensiero dominante di ognuno 

esorbitasse dai corpi, preoccupazione ed entusiasmo si tramutavano in gesti,                  

in campanelli vocianti, in conciliaboli su ogni cantone. Per il resto, era la vita 

normale del Quartiere: i veicoli che passavano, le luci dei negozi, i panni alle 

finestre, i richiami e i saluti della sera.“ 58 

 

„V celé Čtvrti byl neobvyklý neklid. Jako by každý zabíral více místa                      

na ulicích,  jako by hlavní myšlenka každého přesahovala jeho tělo, obavy                    

a nadšení se proměňovaly v gesta, v ukřičené zvony, v tajné rozhovory v každém 

koutu. Jinak to byl normální život ve Čtvrti: projíždějící vozy, světla obchodů, 

oblečení ve výlohách, večerní zvolání a pozdravy.“ 

 

Někteří s válkou souhlasí, jiní ne. I dva protagonisté knihy mají na tuto skutečnost 

odlišný názor, zatímco Carlo je pro válku, Giorgio mu to vymlouvá, tvrdí, že by stačilo ubrat 

jinde a všichni by měli dost.  

 

“Giorgio: Mi sembra che basterebbe togliere un poco a tutti quelli che hanno   

per ricavarne più frutti che dalla occupazione dell’Abissinia.  

Carlo: Ma l’Abissinia ci renderà eternamente. È una miniera. Ci costruiremo 

fabbriche, cantieri, ci porteremo gente nostra a lavorare. 

Giorgio: E perché? Togliendo un poco a tutti quelli che hanno non si 

costruirebbero anche  qui fabbriche e cantieri? Non c’è forse spazio per le 

fabbriche e i cantieri qui da noi, invece di andare in casa d’altri a fare le 

prepotenze e rimetterci tante vite di fratelli? 

Carlo: Tutte le conquiste costano sangue. Bisogna dare al mondo la 

dimostrazione che siamo un popolo forte se vogliamo essere rispettati, se no ci 

metteranno sotto i piedi per l’eternità, ci dovremo considerare indegni di 

chiamarci italiani. (…)“ 59 

 

 

 

 

 

                                                           
58  Ibidem, str. 92 
59  Ibidem, str. 90 
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„Giorgio: Myslím si, že by stačilo trochu ubrat všem těm, kteří mají dost, tak 

bychom z toho vytěžili více než z okupace Habeše.   

Carlo: Ale Habeš nám bude vydělávat věčně. Je to zlatej důl.  Vybudujeme tam  

továrny a pracoviště a přivedeme tam na práci naše lidi. 

Giorgio: A proč? Kdybychom ubrali trochu všem těm, kteří mají dost, 

nevybudovaly by se i tady továrny a staveniště? Není snad tady u nás místo              

pro továrny a staveniště, namísto toho abychom jezdili do domovů jiných              

a povyšovali se nad nimi a dávali v sázku tolik životů našich bratrů?   

Carlo: Všechna dobývání stojí krev. Je třeba ukázat světu, že jsme silný lid, 

jestli chceme, aby nás respektovali, jestli ne, navěky nás zašlapou, nazývat se 

Italy pak nebude důstojné. 

 

Giorgio pak uzavírá debatu trefně zvolenou metaforou (s vtipem a ironií vlastní 

samotnému Pratolinimu): 

 

“È come se non avessimo sedia per sedere e invece di andarla a prendere nella 

casa vicina, dove ce ne sono di troppo, ci si buttasse a nuoto dentro l’Arno su 

cui ne abbiamo vista galleggiare una.“ 60 

 

„Je to jako bychom neměli židli, na kterou si sednout, a místo abychom  si pro 

ni šli k sousedům, kteří jich mají mnoho, jsme skočili do Arna, ve kterém jsme 

viděli jednu židli plavat.“ 

 

Itálie nakonec válku vyhrává a roku 1936 se stává Habeš italskou kolonií. Někteří 

tuto skutečnost přijímají s nadšením, jiní s pohrdáním. 

 

“La gente era fuori dalle porte: sedute sulle sedie nane le donne rivestivano                            

i fiaschi, parlavano di guerra e „diociliberi“; i giornali recavano titoli cubitali 

(…) L’Abissinia è italiana.“ 61 

 

„Lidé byli venku přede dveřmi: ženy seděly na malých stoličkách                         

a oplétaly demižony s vínem, mluvily o válce a “děj se vůle boží“: noviny 

přicházely s velkými titulky (…) Habeš je italská.“ 

 

                                                           
60  Ibidem, str. 90 
61  Ibidem, str. 88 
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Po sjednocení dochází ve Florencii k velké přestavbě, mění se nejen cesty,                   

ale i struktura města, začíná výstavba nových domů na periferii, ale i v samotném centru, 

s tím souvisí demolice starých domů a často celých čtvrtí. 

 

“(…) pare che vogliano fare sul serio e buttar giù la nostra casa che                           

è compresa nella zona da demolire…“ 62 

 

„(…) zdá se, že to myslí vážně a chtějí zbourat nás dům, který je součástí zóny, 

určené k demolici…“ 

 

Za vším je, jako vždy, politika a peníze, tak tomu bylo, je a bude. 

 

“Con la scusa del risanamento abbattono il Quartiere e poi ci ricostruiscono 

palazzi per allargare il centro dell città. Nello stesso tempo costruiscono le case 

alla periferia. Così le imprese fanno un doppio affare, mentre le nostre paghe 

restano sempre uguali, oppure oggi te le aumentano e domani aumentano il 

prezzo del vino. È un giro vizioso, vecchio quanto il cucco, ma gli riesce 

sempre…“ 63 

 

„Pod záminkou obnovy zástavby zboří Čtvrť a pak zde vystaví domy,                           

aby rozšířili centrum města. Zároveň budují domy na periferii. Takto podniky 

vydělají dvakrát, zatímco naše mzdy zůstávají pořád stejné, nebo ti dneska plat 

zvýší  a zítra zvýší cenu vína. Je to začarovaný kruh, trik starý jako sám svět, ale 

pořád se jim to daří...“ 

 

Valerio se v té době nachází mimo Florencii, o katastrálních změnách ve městě ho 

informuje otec prostřednictvím dopisů.  

 

“Abbiamo avuto la disdetta e dovremo lasciare la casa entro febbraio.                         

Ci buttano fuori di casa. Nelle nostre strade c’è lo sgomento perché nessuno 

vorrebbe lasciare il Quartiere (…)“ 64 

 

                                                           
62  Ibidem, str. 130 
63  Ibidem, str. 136 
64  Ibidem, str. 131 
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„Dostali jsme výpověď a budeme muset opustit dům do konce února. Vyhodí 

nás pryč z domu. V našich ulicích panuje zděšení, protože nikdo nechce opustit 

Čtvrť (…)“ 

 

V jednom z posledních dopisů se Valerio dozvídá, že se v podstatě nemá kam vracet. 

 

“Via de‘ Pepi e via dell’Ulivo te le puoi dimenticare. Non esistono più come 

non esiste più il Canto delle Rondini né il pezzo di via Rosa dove si andava a 

fare all’amore. (…) Pare che presto ricominceranno a ricostruire, hanno già 

rizzato una palizzata dalla parte dove su per giù c’era la casa nostra (…)“ 65 

 

„Na ulice de‘ Pepi a  dell’Ulivo můžeš zapomenout. Už neexistují, stejně                 

jako neexistuje Canto delle Rondini a část ulice Rosa, kam jsme se chodívali 

milovat (…) Zdá se, že brzy začnou znovu s výstavbou, již vztyčili kolovou 

ohradu, zhruba v místě, kde byl náš dům (…)“  

 

A brzy se o tom Valerio přesvědčí na vlastí oči. 

 

“Tutto era scomparso durante la mia assenza. Giravo gli occhi e non riuscivo              

a liberarmi dall’ombra di un rimorso che sembrava chiamarmi responsabile 

della distruzione. Il piano del risanamento aveva infierito nel cuore del nostro 

Quartiere.“ 66 

 

„Všechno zmizelo v době mé nepřítomnosti. Rozhlížel jsem se  a nedokázal jsem 

se vyprostit ze stínu výčitky, která jako by mě osočovala a nazývala 

zodpovědným za toto zničení . Plán obnovy zástavby krutě zasáhl srdce naší 

Čtvrti.“ 

 

Čtvrť se sice změnila, ale její obyvatelé jsou pořád jedni a ti samí lidé - skromní, 

chudí, přátelští.  

 

“Dopo guerre e guerre eravamo rimasti gli stessi poveri di prima.“ 67 

 

„I po všech těch válkách jsme zůstali stejní chudáci jako předtím.“ 

 

                                                           
65  Ibidem, str. 133 
66  Ibidem, str. 134 
67  Ibidem, str. 90 
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Čtvrť je v tomto případě symbolický obraz „malého světa“, zmizení Čtvrti znamená   

i konec tohoto světa, uzavření jedné kapitoly, což ale neznamená, že starý svět nepřežívá 

v lidech, v jejich vzpomínkách, způsobu života, návycích.   

 

“Passeggiando sul piazzale mi accorsi che la gente che lo traversava invece             

di tagliare in diagonale per abbreviare il cammino seguiva istintivamente                 

il tracciato delle vecchie strade.“ 68 

 

„Když jsem se procházel po náměstí, všiml jsem si, že lidé, kteří ho                  

přecházeli, místo aby si krátili cestu napříč, aby si zkrátili cestu, instinktivně 

následovali obrys starých cest.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68  Ibidem, str. 134 
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4.2  Cronaca familiare (1947) 
 

4.2.1  Stručný obsah díla  
 

 Cronaca familiare je autobiografický román, ve kterém autor popisuje svůj život            

a vztah s bratrem Dantem. Kniha je psaná v ich formě a má téměř podobu deníku - ten je 

věnován bratrovi, který je v té době již mrtvý. Vasco dopodrobna líčí epizody svého života, 

jako by bratr seděl naproti němu a naslouchal mu. Dozvídáme se tak veškeré podrobnosti 

z Vascova dětství a později i dospělosti.  
 

 Dětství neměl vůbec jednoduché, nejdříve otec opustil rodinu kvůli válce, matka ani 

malý Vasco toto odloučení nenesli lehce. O několik let později, když bylo Vascovi pět let, 

matka, na kterou byl tak citově vázaný, umírá při porodu druhého dítěte, Vascova bratra 

Danta. Vasca tato událost velmi poznamená, smrt milované matky dává za vinu Dantovi. 

 

“Io avevo cinque anni e non potevo volerti bene, dicevano tutti che la mamma 

era morta per colpa tua.“ 69 

 

„Bylo mi pět a nemohl jsem tě mít rád, všichni tvrdili, že máma umřela tvojí 

vinou.“ 

 

Bratři vyrůstají odděleně, ve dvou úplně odlišných realitách. Vasca vychovávají 

prarodiče a vyrůstá v poměrně chudých poměrech, Dante je svěřen do péče vrchnímu sluhovi 

bohatého anglického lorda, který si může dovolit ho rozmazlovat. Příliš se nevídají, babička, 

která Vasca vychovává, ho sice doprovází jednou týdně do vily, kde žije Dante spolu                          

s novými rodiči, kteří mu říkají Feruccio, to je ale jediný kontakt, kteří bratři udržují.   

Pak se dlouhá léta nepotkají, až jednoho dne se úplnou náhodou setkají, Vasco                      

je již téměř dospělý. Bratři si k sobě začínají hledat cestu, která není jednoduchá, zejména 

kvůli dvěma rozdílným výchovám a pohledům na svět. Dante navíc teprve dospívá a musí 

ještě vlastně pochopit, jaké je jeho místo v životě. Odmalička nebyl zvyklý rozhodovat se sám               

za sebe a dělat si na věci vlastní názor, musí se tedy nejen seznámit s úplně novým světem                 

a naučit se na něj dívat vlastníma očima, ale také najít sebe sama. 

 

 

                                                           
69  V. Pratolini, Cronaca familiare, Classici moderni - Oscar Mondadori,Cles, 1991, str. 8 
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“Fu un’infanzia vissuta in un acquario - senza sbucciature ai gionocchi, senza 

giocattoli sbranati né viso sporco di mota, senza segreti né scoperte. E senza 

amici – nel grande silenzio della villa. Ti era proibito stare al sole, alla troppa 

luce, alla brezza, alzare la voce….“ 70 

 

„Bylo to dětství prožité v akváriu – bez odřených kolen, bez zničených hraček                

a ušpiněného obličeje od bahna, bez tajemství ani jejich odhalení. A bez             

přátel – v obrovském tichu vily. Bylo ti zakázáno pobývat na slunci, pod 

přílišným světlem, na mírném vánku, zvyšovat hlas…“  

 

 Bratři se začínají vídat častěji a mají k sobě čím dál tím blíž, a to i díky babičce, 

která se je snaží dát znovu dohromady. Vasco a Dante se stanou nakonec nerozlučitelnou 

dvojicí.  

Dante se ožení a narodí se mu dcera, manželství ale není příliš šťastné, navíc těžce 

onemocní, svírá ho pocit samoty a zoufalství. Nakonec umírá, jedinou vzpomínku na matku, 

kterou nikdy nepoznal, je její fotka.  

Vasco se těžce vyrovnává s bratrovou smrtí a lituje, že si k sobě nenašli cestu dříve. 

Píše proto tuto knihu, věří, že tím se mu uleví. Zároveň tak vzpomíná na rodinný život,                

který vlastně nikdy pořádně neměl a po kterém teď tolik touží: otec je opustil kvůli válce, 

matka zemřela, s bratrem se nevídali, každý vyrůstal jinde. 

 

“Questo libro non è un’opera di fantasia. È un colloquio dell’autore con suo 

fratello morto. L’autore, scrivendo, cercava consolazione, non altro. Egli ha 

rimorso di avere appena intuita la spiritualità del fratello, e troppo tardi. 

Queste pagine si offrono quindi come una sterile espiazione.“ 71 

 

„Tato kniha není výplodem fantasie. Je to rozhovor autora se svým mrtvým 

bratrem. Autor hledal v psaní útěchu, nic jiného. Má výčitky svědomí, protože si 

uvědomil duševní rozpoložení svého bratra, ovšem je již pozdě. Tyto stránky                  

se tedy nabízejí jako zbytečné odčinění.“  

 

 

 

                                                           
70  Ibidem, str. 27 
71  Ibidem, v úvodu knihy 
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4.2.2  Autobiografická Florencie, ovlivněná historickým kontextem 
 

 Ačkoliv se jedná o autobiografický román a autor se zde věnuje především rodinným 

vztahům a osobním tématům, i rodné město zde nachází své podstatné místo. Autor popisuje 

Florencii takovou, jakou si ji pamatuje z dětství a mládí, zpočátku idylická Florencie                

se ale postupně času mění na Florencii poválečnou. 

 Autor popisuje své rodné město velmi poutavě a barvitě, to působí živě a autenticky,                                                      

detaily jsou propracované, bez problémů si dokážeme představit každou uličku a zákoutí, 

téměř jako ve filmu. Autor nás městem doslova provází, známé přesné názvy ulic nebo 

dokonce čísla tramvají, která v té době jezdila centrem města (zavedení tramvajové dopravy 

bylo v té době ve Florencii poměrně novinkou, první tramvaj na elektrický pohon, která byla 

zároveň první takovouto tramvají nejen v rámci celé Itálie, ale i celé Evropy, vyjela roku 1890 

na trase Firenze-Fiesole.72) 

 Co se týče Florenťanů, působí na nás velmi skromně, jsou to chudí lidé, skromně 

oblečení, kteří ale mají srdce na správném místě, jsou velmi rodinně založeni a nedají dopustit 

jeden na druhého.  

 Představa, že si rodina nemůže dovolit vychovávat obě dvě děti a musí tedy jedno 

svěřit do péče cizímu člověku, který oplývá podstatně vyšším majetkem a tím pádem                        

i možnostmi dítě zajisit, a to jak finančně, tak například tím, že mu zprostředkuje studia,                 

je v dnešní době poněkud těžce představitelná až nepravděpodobná, mnoho Florenťanů                         

si ale tento luxus na přelomu 19. a 20. století dovolit evidentně nemohla, proto se životní 

cesty Vasca a jeho bratra Danta rozdělují. Vyrůstají v úplně odlišných realitách, zejména co 

se ekonomické situace týče. Můžeme proto postupně poznat dvě odlišné tváře Florencie: 

jednu chudší, jednu bohatší. 

 

“Tu ed io vivevamo nella stessa città, ma era come se ci separasse il mare.“ 73 

 

„Ty a já jsme žili ve stejném městě, ale bylo to jako by nás rozdělovalo moře.“  

 

 Zatímco jeden z bratrů je zvyklý chodit pěšky nebo jezdit tramvají, ten druhý má 

k dispozici auto i s  řidičem. Pohled na jedno a to samé město ze dvou různých perspektiv               

se tak může velmi lišit i v pouhé nevýznamné projížďce v autě. 

                                                           
72  http://www.ataf.net/it/azienda/storia/la-nostra-storia/1865-1890.aspx?idC=187&LN=it-IT 
73  V. Pratolini, Cronaca familiare, Classici moderni - Oscar Mondadori,Cles, 1991, str. 41 
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“Era la prima volta che andavo in automobile (…) Guardavo fuori dei vetri e la 

prospettiva inconsueta mi rendeva sconosciuti luoghi a me familiari.“ 74 

 

„Bylo to poprvé, co jsem jel autem (…) Díval jsem se ven z okénka a neobvyklý 

výhled činil z důvěrně známých místa místa neznámá.“ 

 

 Vasco se po smrti babičky, u které vyrůstal, rozhodne přestěhovat do vlastního. 

Ačkoliv pracuje, může si dovolit jen velmi skromné podmínky, stejně jako většina Florenťanů 

té doby. Nemá žádný majetek, jen pár kusů oblečení a i to je málo, když přijde tuhá zima. 

 

“La camera che avevo in subaffitto era lunga nove passi e larga cinque, come 

una cella, infatti. (…)  L’avevo arredata con un lettino, un tavolo e una sedia. 

Avevo un solo lenzuolo, grande da potersene servire per sotto  e sopra, quando 

mi decidevo a farlo lavare restavo senza. Ed avevo una sola coperta.                        

Il cappotto riscaldava poco per cui dormivo sempre vestito, involtando i piedi 

in una camiciola. (…) D’inverno non riuscivo a diffendermi dal freddo.“ 75  
 

„Pokoj, který jsem si pronajal, měl na délku devět kroků a na šířku pět, přesně 

jako vězeňská cela. (…) Okno vlastně nebylo okno, ale jen jakási škvíra. Pokoj 

jsem si vybavil postelí, stolem a židlí. Měl jsem jedno prostěradlo, dostatečně 

velké, abych ho mohl navléknout shora i zespod, když jsem se rozhodl ho vyprat, 

byl jsem bez něj. A měl jsem jen jednu jedinou přikrývku. Kabát hřál málo, 

proto jsem spával vždy oblečený, s chodidly zabalenými v košili. (…) V zimě 

jsem se chladu neubránil.“ 

 

 Florenťané jako by si chudobu a problémy každodenního života ani nepřipouštěli, 

žijí nadále bezstarostným životem, svůj osud přijímají s nadhledem a zároveň pokorou, dokáží 

se radovat z maličností a za největší dar považují rodinu a přátele a možnost s nimi trávit čas, 

jako například o Velikonocích. 

 

“Era il giorno di Pasqua e piazza del Carmine brulicava di persone che si 

recavano alla messa. (…) La gente, malvestita e vociante, armonizzava 

inconsapevolmente i propri gesti e una levità inconsueta, tutte le soglie delle 

case erano state lavate, e rari apparivano i panni stesi alle finestre.                          

                                                           
74  Ibidem, str. 34 
75  Ibidem, str. 46 
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Degli uomini giocavano a carte seduti a un tavolo fuori l’osteria (…) Era bensì 

visibile, in ciascun volto, la contentezza di avere una famiglia e di sentirsi 

tutelati in essa.“ 76 

 

„Byla Velikonoční neděle a náměstí del Carmine se hemžilo lidmi, kteří se 

chystali na mši (…) Lidé, špatně oblečení a hluční, nevědomky ladili jejich 

gesta s neobvyklou lehkostí, všechny prahy domů byly umyté, a jen vzácně                            

se objevovalo pověšné prádlo na oknech. Někteří muži seděli u stolu před 

hospodou a hráli karty. (…) Z každého pohledu byla patrná spokojenost, 

protože každý příslušel k nějaké rodině, kterou se cítil ochraňován.“ 

 

 Florencie na nás, alespoň zezačátku, působí velmi klidným až idylickým dojmem. 

Autor popisuje řeku Arno a okolní krajinu na jaře, kdy se rodí první listy stromů. 

 

“L’Arno si ricompose nel suo andare lento e increspato, l’acqua era tanto 

limpida che ci si poteva specchiare sporgendosi dalle spallette; i platani dei 

colli avevano le nuove foglie; la povera gente di Santa Croce e di San Frediano 

spalancava le finestre delle proprie case al mattino…“ 77 

 

„Arno se znovu uklidnilo do svého pomalého a zvlněného toku, voda byla 

natolik průzračná, že jsme se v ní mohli zrcadlit, když jsme se naklonili z hráze; 

platany na kopcích měly nové listy; chudí lidí ze čtvrtí Santa Croce a San 

Frediano ráno otevírali dokořán okna svých domů…“ 

 

 Po válce se situace poněkud proměňuje, autor se zaměřuje na neorealistický popis 

míst, se kterými přichází do každodenního kontaktu. Jedním z takových míst je nemocnice,             

ve které se léčí bratr Dante.  

 Z tohoto svědectví nejen že vidíme, v jakém stavu asi musely nemocnice po válce 

být… 

 

“Il materasso era di crine, vecchio, tutto asperità, pareva vi fossero nascoste 

delle pietre. Siccome i tedeschi avevano saccheggiato la biancheria, l’ospedale 

forniva soltanto una coperta, leggera, bucata in più punti.“ 78 

 

                                                           
76  Ibidem, str. 75-76 
77  Ibidem, str. 91 
78  Ibidem, str. 112 
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„Matrace byla žíněná, stará, velmi hrubá, jako by v ní byly schované kameny. 

Jelikož Němci vyrabovali všechno ložní prádlo, nemocnice poskytovala pouze 

jedinou přikrývku, slabou, na několika místech proděravělou.“ 

 

… ale potažmo si můžeme představit zoufalou situaci v celé poválečné Florencii, ve které 

kromě zdevastovaných budov a chybějícího materiálu v ošetřovnách není například k sehnání                 

ani marmeláda pro nemocného bratra - marmeláda, kterou měl tak rád a která mu připomíná 

dětství a šťastné chvíle z dětství. Na těchto řádcích můžeme sledovat nejen autorovo 

zoufalství, kdy nemůže pomoci nemocnému bratrovi, a to dokonce ani tím, že by mu udělal 

radost a přinesl mu jeho oblíbenou marmeládu, ale také zoufalství z celé situace, ve které                 

se všichni náhle ocitají. Pratolini nechápe proč, nechápe jak, nikdo mu nerozumí a není 

schopný mu pomoci, vše se zdá komplikované a zbytečné, dokonce i marmeláda je jakýmsi 

kouskem nedosažitelného vesmíru.  

 

“Un giorno mi chiedesti la marmellata di arancio. Era un mattino di fine 

maggio; percorsi tutta la città, di negozio in negozio, di rifiuto in rifiuto.                        

I bottegai scrollavano il capo come chiedessi qualcosa di assurdo, un pezzo di 

Marte.“ 79 

 

„Jednoho dne jsi mě požádal o pomerančovou marmeládu. Bylo to jednou ráno, 

na konci května: prošel jsem celé město, od obchodu k obchodu, od odmítnutí 

k odmítnutí. Majitelé obchodů kroutili hlavami jako bych se ptal na něco 

absurdního, třeba na kus Marsu.“ 

 

Až nyní si autor plně uvědomuje, co se vlastně stalo. Cítí zoufalost, hněv, vztek:            

na Němce, na válku jako takovou, ale nejvíce ze všeho na sebe sama. Ví, že bratrovi již není 

pomoci a že se blíží jeho konec. Vyčítá si, že ho kdy vůbec nenáviděl a že si k němu nenašel 

cestu dříve.  

Marmeláda je v tomto případě jen pouhou metaforou něčeho nedosažitelného, 

něčeho tak obyčejného a běžného, co máme denně na očích, ale neuvědomujeme si, jak je to 

pro nás důležité, až do chvíle, kdy daná věc nadobro zmizí z našeho života a my se ji snažíme                     

za každou cenu získat zpět, ale marně. 

 

 

                                                           
79   Ibidem, str. 134 
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“Forse mai come in quelle ore odiai i tedeschi e sentii l’orrore della                   

guerra. (…) ero un uomo cieco e scatenato che cercava un barattolo                         

di marmellata d’arancio con l’impeto di un brigante di strada, con la voce 

querula di un accattone (…), inutilmente.“ 80 

 

„Asi nikdy, jako tenkrát, jsem nechoval takovou nenávist vůči Němcům a necítil 

takovou hrůzu z války. (…) byl jsem zaslepený a rozzuřený muž, který sháněl 

sklenici pomerančové marmelády se zaujetím pouličního lupiče, s naříkavým 

hlasem žebráka (…), zbytečně.“ 

 

 Úryvek, který mě velmi zaujal, se týká lásky, chudoby, porozumění, správného 

výběru životního partnera. Jelikož tu nikdo z nás není věčně, je velmi důležité správně si 

vybrat po boku koho strávíme náš život. Ještě důležitější je ale tento výběr pro chudé, kteří to 

nemají v životě jednoduché a připojíme-li k tomu ještě problémy ve vztahu, může to také 

znamenat náš úplný konec.  

 Nejkrásnější, nejdůležitější, ale hlavně, ta nejopravdovější láska je, podle autora, 

láska chudých.  

 Myslím, že tento úryvek, který popisuje vztah mezi mužem a ženou, kteří si 

v těžkých časech navzájem dodávají odvahy a podporují se ve svých rozhodnutích na 

společné cestě životem, v mnohých ohledech shrnuje právě mentalitu Florenťanů, kteří jsou 

sice chudí, ale přesto šťastní, protože v jejich životě se najde vždy někdo, na koho se mohou 

obrátit a spolehnout. 

 

"Il vero amore è dei poveri. Un uomo e una donna, poveri, che si sposano, 

debbono poter riunire le loro anime in una per resistere e farsi coraggio. 

Amarsi è farsi coraggio, è difesa, sangue che si aggiunge al tuo sangue,              

(…) Un uomo povero che dal suo lavoro ricava sempre miseria, è più forte con 

una compagna al fianco. Soltanto allora valuta appieno il vigore delle proprie 

braccia, il significato della propria presenza sulla terra, vede chiaro e distante: 

le sue angosce annegano in una carezza. Ma l'amore dei poveri è il più fragile: 

o il mosaico delle anime combacia perfettamente o tutto si frantuma e disperde, 

e l'amore diventa abbrutimento, diventa disperazione, diventa odio, ed anche 

tragedia. Un uomo povero può commettere tutti gli errori che la sua povertà         

gli suggerisce: può bestemmiare ed ubriacarsi, può perfino odiare il lavoro                         

                                                           
80  Ibidem, str. 134 
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e perfino, in un attimo di smarrimento, rubare. Troverà sempre l'energia per 

riabilitarsi. Ma non gli è consentito sbagliare nello scegliersi la compagna. 

Questo errore gli ghiaccia il cuore, gli avvelena il sangue, non vi sarà più 

orizzonte davanti a lui, poiché il suo orizzonte era amore." 81 

 

„Pravá láska je láska chudých. Chudému muži a ženě, kteří se vezmou, se musí 

podařit spojit jejich duše v jednu, aby obstáli a aby si navzájem dodali odvahy. 

Milovat se znamená dodat si odvahu, je to obrana, krev, která se spojí s tvojí 

krví (…) Chudý muž, který z práce vytěží pokaždé jen bídu, je silnější                           

s přítelkyní po boku. Pouze tehdy si je plně vědom síly vlastních paží, významu 

své vlastní existence na zemi, vidí jasně a daleko, jeho obavy se utápějí 

v něžnostech. Ale láska chudých je také tou nejkřehčí: buď do sebe mozaika duší 

dokonale zapadne, nebo se vše rozbije a ztratí a láska se stane hrubostí, stane 

se beznadějí, nenávistí a také tragédií. Chudý muž se může  dopustit všech chyb, 

které mu jeho chudoba podsouvá: může nadávat a opíjet se, může také 

nenávidět svoji práci a dokonce, ve slabé chvíli, i krást. Najde vždy energii na 

to, aby se vzpamatoval. Ale nemůže si dovolit se zmýlit ve výběru své partnerky. 

Tato chyba mu zmrazí srdce, otráví krev, nebudou před ním  již žádné obzory, 

protože jeho obzorem byla láska.“  

 

 V této knize není tolik popisů a explicitních zmínek, autor se zaměřuje především                   

na rodinné vztahy a osobní témata, obraz města je ale přítomen a i z těchto málo poznatků                 

a citací můžeme snadno vyčíst, jaké asi město v té době bylo a jak důležité jsou pro 

Florenťany rodinné a přátelské vztahy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81  Ibidem, str. 108-109 
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  4.3  Metello (1955) 

 

 4.3.1  Stručný obsah díla 
 

Hlavním hrdinou příběhu je Metello Salani, mladík – sirotek, jehož matka zemřela 

po porodu a otec se utopil v řece Arno. Metella vychovává rodina vesnických zemědělců, 

kterým byl svěřen do péče. Žijí v Rincine, malé vesničce poblíž Florencie.  

Mettelo má v podstatě šťastné dětství, pracuje na statku spolu se zbytkem rodiny, nic 

mu nechybí. Postupem času ale přichází krize, produkuje se stále méně, hladových krků je ale 

pořád stejně, navíc děti rostou a vyžadují čím dál tím větší péči. Když je situace neúnosná, 

otec se rozhodne emigrovat do Belgie, kde si nachází práci v uhelných dolech. Za nějaký čas 

posílá dopis, ať za ním přijede i zbytek rodiny. Všichni tak odjíždějí, kromě Metella, toho 

s sebou nevezmou, není jejich pravý syn, navíc, je již veliký, je mu v té době 15 let a bude 

lepší, když zůstane na statku spolu s náhradní babičkou a tetou a pomůže hospodáři                         

s jeho správou. 

Metella to ale stále více táhne do města, do Florencie, ve které se sice narodil, ale 

kterou nikdy nepoznal. Jednoho dne proto uprchne a vydává se na cestu do Florencie. Zde 

příležitostně pracuje jako vykladač zboží a seznamuje se s novými kolegy, kteří k němu 

nejsou ze začátku příliš přívětiví, postupně se ale situace zlepšuje a Metello si nachází první 

přátele.  

Seznamuje se mimo jiné s Bettem, anarchistou, který jako jeden z mála studoval                

a umí proto dobře mluvit a argumentovat. Betto je Metellovi nejen přítelem, ale i náhradním 

otcem, přijme ho k sobě domů, učí ho číst a psát a má na něho velký vliv, dokáže ho také 

přesvědčit, aby skončil s občasnou výpomocí při vykládání zboží a naučil se nějakému 

řemeslu a našel si nějakou pořádnou práci - Metello se rozhodne pro zedničinu.  

Jednoho dne Betto zmizí, z ničeho nic, nikdy více ho už nikdo neuvidí. Betto měl 

sice problémy s alkoholem, byl vášnivý milovník vína, šíří se proto fámy, že se opil, spadl do 

řeky a utopil se, Metello těmto fámám ale příliš něvěří, zároveň ale nechápe, jak jinak si to má 

vysvětlit. 

Metello začíná svoji politickou kariéru, zejména díky svým kolegům, to od nich slyší 

poprvé mluvit o socialismu, o rovnosti, o práci, která by měla být placena podle vynaložené 

námahy. Za některé své myšlenky a neopatrné činy je dokonce uvězněn.  
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Ve svých dvaceti letech je Metello jiný než by býval byl, kdyby zůstal v Rincine na 

statku. Město mu otevřelo oči a zocelilo charakter. 

Věnuje se zedničině, začíná jako pomocná pracovní síla, později se vypracuje                    

na zedníka, a poté až na pracovního mistra. Žije sám, miluje svoji práci a postupně i několik 

dívek. Nejdříve chodí s Violou, třicetiletou vdovou, která je starší než on, poté prožívá 

několik dalších milostných dobrodružství, která ale netrvají dlouho.  

Na to odjíždí do Naepole konat vojenskou službu. Když se po několika letech vrací 

do rodné Florencie, nenachází ji takovou, jakou ji opouštěl. Má problémy najít práci, 

stavebnictví prožívá krizi, kromě toho se konají různé nepokoje na náměstích, kterých                   

se Metello účastní, načež je znovu zadržen a uvězněn.  

Právě díky vězení pozná svoji lásku, Ersiliu, dceru Quinta Pallesiho, kolegy, který 

zemřel na stavbě po pádu z lešení. Ersilia je Metellovi obrovskou oporou, je silná, tvrdohlavá, 

neústupná, pochází ze San Frediana, podle autora nejméně proslulé čtvrti Florencii. Po 

několika letech se jim narodí syn Libero. Metello je ale mezitím odsouzen k nucenému pobytu 

mimo domov. 

Nacházíme se na začátku 20. století, nejen ve Florencii, ale po celé Itálii se vyostřuje 

rozpor mezi dvěma třídami: dělníci proti majitelům, zaměstnavatelé proti zaměstnavateli. 

Pracovníci se nehodlají nechat nadále využívat, zajímají se o svá práva, slučují se do různých 

spolků, organizují odbory, začínají stávkovat. Metello se stane nejen protagonistou toho 

všeho, ale dokonce mluvčím skupiny, na vlastní kůži tak zažívá nejen chudobu, zoufalství               

a nejistotu z budoucnosti, ale  i zodpovědnost za svá rozhodnutí ve prospěch celku. 

Prožívá milostný románek s Idou, sousedkou z baráku, kterou sice nemiluje, pouze 

ho fyzicky přitahuje, ale znamená pro něj jakýsi únik z reality, pomatení smyslů, odreagování 

se. Ersilia, jako správné děvče ze San Frediana, jakmile zjistí, že ji manžel podvádí, navíc 

s její dobrou kamarádkou, udělí Idě takovou lekci, na kterou dotyčná jen tak nezapomene: 

zmlátí jí, až jí teče krev, ale Metellovi odpustí.  

Boj za zlepšení pracovních podmínek a za zvýšení platu dopadne nakonec                

ve prospěch pracovníků, je to ale jen poloviční vítězství, které zanechá jak v Metellovi, tak 

v ostatních, hlubokou stopu. Metello ale postupem času našel sám sebe, od zmatku smyslů               

a mysli dospěl k zralé kázni a může se opět naplno věnovat nejen manželce a rodině, ale také 

své práci a politickým zájmům. 
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4.3.2  Stávkující Florencie: příběhy dělníků po sjednocení, dějiny 

dělnického hnutí 

 

V tomto díle autor zachycuje Florencii v době po sjednocení. Jak jsme již viděli 

v úvodní historické kapitole, v době bezprostředně po sjednocení se Itálie potýká hned 

s několika problémy, ať už jde o chudobu jako takovou, o nedostatek zemědělských produktů 

a s tím související krizi a následnou hromadnou emigraci nebo o velké procento 

negramotných obyvatel. Kromě toho Pratolini popisuje pracovní situaci dělníků, kteří                   

se poprvé v historii Itálie začínají zajímat o svá práva, slučují se do různých spolků                         

a organizací a začínají bojovat za lepší pracovní a platební podmínky. Zkrátka Florenťanům 

tohoto období nechybí odvaha a podnikavý duch. 

Nyní se zaměříme na Florencii po sjednocení, budeme si všímat zejména 

charakteristických rysů města a jeho obyvatel. 

 

 Hned na úvodních stranách knihy se setkáváme se všemi problémy, které jsme uvedli 

jako klíčové v rámci problematiky po sjednocení Itálie, je jimi již několikrát zmíněná: 

chudoba, emigrace, analfabetismus.  

 Setkáváme se s patnáctiletým Metellem, který utíká z venkovského statku, poté,              

co jeho adoptivní rodina, kvůli nedostatku prostředků k přežití, emigruje do Belgie. Metello 

se vydává se pěšky na cestu do vysněné Florencie. Již během této cesty ale narazí na první 

probém, sice, že neumí číst. Až dorazí do cíle, do Florencie, jak ji pozná?  

 

“Forse era Pontassieve: c’era scritto, sulla prima di quelle case, come                           

a Contea, come a Rincine. Allora capì che non saper leggere era una grande 

disgrazia, come portarsi addosso una malattia, vedeva i segni neri sulla parete 

calcinata, ma gli occhi non gli servivano, era come se fosse cieco.“ 82 

 

„Možná to bylo Pontassieve: bylo to tam napsáno, na jenom z prvních domů, 

jako v Contee, jako v Rincine. V té chvíli pochopil, že neumět číst je velké 

neštěstí, jako být nemocný a nosit tuto chorobu s sebou, viděl černé znaky                     

na vápnité zdi, ale oči mu nesloužily, jako by byl slepý.“ 

 

 

                                                           
82  V. Pratolini, Metello, Collana Scrittori contemporanei, Milano: BUR, 2011, str. 15 
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Metello se stěhuje spolu s Ersilií ze San Frediana do čtvrti Santa Croce (kde se autor 

Vasco Pratolini narodil a kde také vyrůstal.) Popisuje obě čtvrti a zejména pak jejich 

obyvatele jako jednu velkou rodinu, ve které ví každý všechno o všech a kde je nemožné 

udržet tajemství.  

 

“Anche in questo quartiere, nuovo per lei, dove abitava gente magari un poco 

più civile, era lo stesso San Frediano. Da una finestra all’altra non c’erano 

segreti.“ 83 

 

„I tato čtvrť, pro ní nová, kde bydleli lidé možná o trochu více civilizovanější, 

byla to samé San Frediano. Z jednoho okna do druhého neexistovala žádná 

tajemství.“ 

 

 Florenťané jsou  

 

“poveri, ma felici.“ 84 

 

„chudí, ale šťastní.“ 

 

 Netrvá to ale dlouho a původní euforii z nového jednotného státu…  

 

“Viva Garibaldi che ci ha rimescolato.“ 

 

„Sláva Garibaldimu, který nás sjednotil.“ 

 

 … vystřídá stále se prohlubující problém chudoby, nezaměstnanost a s ní související 

těžké životní situace mnoha obyvatel. Týká se to zejména mladých, i ti, kteří mají to štěstí, že 

pracují, nemohou si dovolit založit rodinu, natož ji pak uživit. 

 

Metello se vrací po několika letech z ukončené vojenské služby zpět do Florencie, 

kterou ale nenachází takovou, jaká byla, když ji opouštěl. Nemůže najít práci, stavebnictví 

prožívá krizi, s plány do budoucna to nebude jednoduché. Brzy zjišťuje, že nejen, že není 

práce, ale město, které opustil, se mu odcizilo a necítí se zde jako Florenťanem, jako spíše 

cizinec. 

 

                                                           
83  Ibidem, str. 111 
84  Ibidem, str. 270 
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“Egli voleva credere che sarebbe stato facile riavere il posto in cantiere e 

potere affittare una camera, disporsi all’avvenire. (…) Si mise alla ricerca di 

lavoro. Di cantiere in cantiere, al tramonto, dopo averne visitati sei, ed essere 

passato di rifiuto in rifiuto, non sapendo che fare, e trovandosi solo, più 

straniero in questa città che era la sua…“ 85  

 

„Chtěl věřit, že bude jednoduché znovu získat místo na staveništi a moci                    

si pronajmout pokoj, připravit se na budoucnost. (…) Začal hledat práci.                 

Od staveniště ke staveništi, za soumraku, poté, co jich navštívil šest, a prošel              

od odmítnutí k odmítnutí, už nevěděl, co dělat, cítil se sám, víc jako cizinec                 

v tomto městě, které bylo jeho…“ 

 

 Florenťané, kterým nikdy nechyběla odvaha, zvlášť v těžkých časech, ve kterých                            

si byli blíže nežli kdykoliv jindy, se nehodlají s touto situací jen tak smířit.  

 

“Come va allora, dico io, che il pane aumenta un giorno dopo l’altro,                         

che aumenta tutto, e le nostre paghe restano le medesime di dieci anni fa? O 

vogliono che questi giovani che hanno famiglia vadano alla disperazione?“ 86 

 

„Jak to tedy je, říkám já, když chleba zdražuje každým dnem, a zdražuje 

všechno a naše mzdy zůstavají stejné jako před deseti lety? Nebo snad chtějí,                     

přivést k zoufalství tyhle mladíé, kteří mají rodiny?“ 

 

 Vznikají první Camere del lavoro - sdružení zaměstnanců, která mají za cíl 

prosazovat pracovní, hospodářské, politické, sociální, ale i jiné zájmy. Tato sdružení jednají 

jménem pracovníků, které zastupují, a snaží se regulovat zejména výši mezd a celkově pak 

lepší pracovní podmínky.  

 

“Era spoglia, nuda di simboli, „la citadella dei lavoratori.“ La dominava,               

al centro della parete, un ritratto di Marx, dalla faccia affogata tra zazzera                     

e barba, e sotto le parole: „Proletari di tutto il mondo, unitevi.“ 87 

 

 

                                                           
85  Ibidem, str. 54-55 
86  Ibidem, str. 84 
87  Ibidem, str. 68 
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„Byla prázdná, zbavena  symbolů, tato “pevnost pracujících“. Dominovala jí, 

uprostřed zdi, Marxova podobizna, se ztrácejícím se obličejem mezi kšticí                  

a vousy, a pod tím slova: „Proletáří všech zemí, spojte se.“ 

 

A proletáři se opravdu spojují a začínají se shromažďovat v rámci nově vytvořených 

svazů a organizují první schůzky. Metello je mezi prvními nadšenými stoupenci. 

 

 Stále více si uvědomují svá práva… 

 

“Lo scioperante è un lavoratore che ha preso coscienza della sua condizione di 

sfruttato e di deliberatamente affronta la lotta e sacrifici sempre maggiori, onde 

rivendicare i suoi diritti.“ 88 

 

„Stávkující je pracovník, který si uvědomil své postavení vykořisťovaného                     

a odhodlaně se pouští do boje a postupuje čím dál tím větší oběti, aby se dovolal 

svých práv.“  

 

… a snaží se za ně bojovat, neboť jsou přesvědčeni, že je to jejich povinností. 

 

“Noi non dobbiamo scendere in sciopero soltanto perché di quegli otto soldi 

(…) al giorno di aumento che chiediamo, ne abbiamo bisogno, che ne abbiamo 

bisogno lo sanno anche le pietre (…), io allo sciopero ci sto perché oltre che 

averne bisogno, di questa miseria di aumento, mi pare di averne ma diritto!“ 89 

 

„Nemusíme stávkovat jenom kvůli těm pár šupům (…) za den navíc,                        

které požadujeme, my je potřebujeme, a že je potřebujeme, to vědí i kameny 

(…), já jsem pro stávku, protože kromě toho, že ty peníze potřebuji, ten mizerný 

přídavek navíc, myslím, že mám na to víc než nárok.“ 

 

Vláda a policie ale tato povstání tvrdě potlačují… 

 

“Loro mandano i soldati e i carabinieri, sparano, legano, buttano in galera,                       

e  credono d’aver tutto bello e sistemato. Qui è questione di fame.“ 90 

 

                                                           
88  Ibidem, 188 
89  Ibidem, str. 145 
90  Ibidem, str. 84 
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„Posílají vojáky a policisty, sřílejí, svazují, uvězňují a myslí si, jak to pěkně 

vyřešili. Je to ale otázka hladu.“ 

  

 Nakonec se jim přece jen povede získat to, co požadovali, a i když to stálo dlouhé 

dny námahy a odříkání a dokonce život několika lidí, je to úspěch, který se zapíše do historie, 

i když si to možná ještě neuvědomují. 

 

“Uno di quegli avvenimenti che entrano nella storia, e non ci si fa caso quando 

accadono sotto i nostri occhi. (…) L’indomani se ne comprende il significato 

legendo i giornali; o lo si impara decenni dopo, sui libri. Sono le date delle 

vittorie. Passerà mezzo secolo, saremo morti e seppelliti, nel frattempo le cose 

avranno fatto magari un passo indietro, ma quella data resta.“ 91 

 

„Jedna z těch událostí, které vstoupí do historie, a kterým nevěnujeme 

pozornost, když se stávají před našima očima (…) Následující den pochopíme 

jejich skutečný význam, když si přečteme noviny; nebo se to dozvíme o desetiletí 

později, četbou knih. Jsou to vítězná data. Uplyne půl století, my budeme mrtví  

a pohřbeni, mezitím se některé věci možná vrátí o krok zpět, ale to datum 

zůstane.“ 

 

 Pratolini se inspiroval historickými událostmi a na pozadí dějin dělnických stávek 

vykreslil příběh Metella. Spojil tak všední život prostého Florenťana a jeho citovou výchovu              

s událostmi sociálního a politického hnutí. Florencie v jeho díle je autentická, opravdová, 

velmi realistická, plná hlubokých příběhů a detailů, které nám ukazují město                             

krátce po sjednocení.  

 Nyní zapomeňme na historické události a dělnické stávky a podívejme se na 

Florencii z trochu jiného úhlu pohledu, sice z toho „důvěrnějšího, lidského.“ Nacházíme se       

na začátku 20. století, v poněkud jiné době než je ta současná, místo aut jezdí po městech 

kočáry s koňmi, místo dosavadních svíček se začíná zavádět elektřina. 

 

“Il café di Piazza Piattellina (…) aveva inaugurato la luce elettrica.“ 92 
 

„Kavárna na náměstí Piattellina (…) slavnostně zavedla elektrický proud.“ 

 

                                                           
91  Ibidem, str. 297 
92  Ibidem, str. 114 
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 Nejčastějším jídlem, se kterým se v knize setkáváme, je jídlo chudých – panzanella: 

chléb namočený ve vodě, rozdrobený na malé kousky, dochucený trochou oleje, octem, solí                

a bazalkou. Normálně se podávala dětem k odpolední svačině, zlepšovala trávení. Časy byly 

ale tak špatné, že byl malý zázrak, když si ji mohli Florenťané udělat občas k večeři. 

 

 Někteří na to byli tak špatně, že z největšího zoufalství, když už opravdu neměli             

co jíst, předstírali, že jim není dobře a nechali se na pár dní hospitalizovat. V nemocnici nejen, 

že se o ně postarali a dali jim najíst, ale v nemocnici se našla i nějaká ta službička, kterou 

mohli pro někoho udělat a z toho pak káplo buď vínu nebo třeba i půlka doutníku k dobru. 

 

“Quando proprio non trovo da battere un chiodo, mi faccio venir male, 

rimango lungo disteso in mezzo alla strada, finché non mi portano all’ospedale. 

Là dentro mangi, ti riposi, ci sono sempre dei servizi da prestare, c’esce la 

mescita e il mezzo toscano.“ 93 

 

„Když jsem už vážně úplně švorc, přestírám, že je mi špatně, zůstanu natažený 

na zemi, uprostřed ulice, dokud mě neodvezou do nemocnice. Tam ti dají najíst, 

odpočineš si, jsou tam pořád nějaké služby, které můžeš pro někoho udělat                  

a kápne z toho víno nebo půlka doutníku.“ 

 

 A jaké bylo postavení žen ve společnosti, byly samostatné nebo spíše odkázané                

na své muže? Mohla si například žena zajít sama na skleničku něčeho dobrého nebo by si na 

ni hned všichni ukazovali prstem a byl by z toho hned skandál? 

 

“Il rosolio le aveva messo sete, ma fermarsi a bere, una donna sola, o entrare 

in un café, non stava bene.“ 94 

 

„Po rosolce měla žízeň, ale zastavit se na něco k pití, sama ženská, nebo zajít 

do kavárny, to se nehodilo.“ 

 

 

  

                                                           
93  Ibidem, str. 66 
94  Ibidem, str. 214 
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 Vyhotovení fotografie u profesionálního fotografa, bylo v té době nejenom velmi 

vzácnou záležitostí, ale také velmi nákladnou… 

 

“È la prima fotografia che mi faccio. (…) Volevo andare da Schemboche, ma 

costa troppo caro (…) Ho ripiegato sullo studio Petrelli che sta in via San 

Zanobi, si risparmia e risulato è uguale. Lo stesso, non mi sono bastati tre 

giorni di paga.“ 95  

 

„Je to první fotografie, kterou si nechávám dělat. (…) Chtěla jsem jít ke 

Schembochemu, ale je moc drahý (…) Spokojila jsem se tak se studiem Petretti, 

které se nachází v ulici San Zanobi, tam ušetřím a výsledek je stejný. Stejně mi 

na to nestačila má třídenní mzda.“  

 

Ani v tomto díle nechybí autorovi smysl pro velmi barvité až filmové zpracování, 

vyznačující se důrazem na detail, živost, autentičnost. Díky Pratolinimu svěžímu popisu               

tak román získává velmi realistické, živé rysy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95  Ibidem, str 104-105 
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5.  Jazyková analýza 
 

 Začneme krátkým obecným úvodem. Je nutné si totiž ze všeho nejdříve uvědomit,                     

že až do poloviny 19. století vlastně neexistuje jednotný mluvený italský jazyk a literární 

italština se jeví zastaralá, zkostnatělá, neautentická, a spor o italštinu je ještě pořád aktuální.96 

Utvoří se dvě rozdílné skupiny a každá se snaží, jak už tomu tak bývá, prosadit svůj názor 

jako ten jediný správný.  

 Na jedné straně stojí příznivci toskánštiny jakožto národního jazyka, po vzoru 

Manzoniho.97 Je to právě Manzoni, který přichází s myšlenkou, že by se Italové neměli 

sjednotit jen politicky, ale také, a to především, jazykově, a navrhuje jakožto jediný národní 

jazyk,  jazyk Dantův: toskánštinu.  

 Na straně druhé jsou pak příznivci regionálních jazyků - dialektů, kterými se v té 

době mluví po celé Itálii.  

 Ta se sice definitivně sjednocuje (jak jsme viděli v úvodním historickém medailonu) 

spolu s Benátkami a Římem, roku 1871, jazykově ale není jednotná ještě ani o mnoho let 

později a vlastně i dnes je na území dnešní Itálie většina obyvatel bilingvních: to znamená,                 

že mluví jak italsky, tak právě dialektem. 

 Před sjednocením Itálie se na jejím území mluvilo také španělsky, francouzsky                    

a německy, obyčejný lid se pak mezi sebou domlouval právě dialekty: neapolština, 

toskánština a lombardština jsou ale vzájemně velmi odlišné jazyky a tak nějakou chvíli 

potrvá, než si k sobě najdou cestu, než se standardizovaná italština prosadí a v Itálii se bude 

konečně mluvit italsky. 

 Dále je zde také problém analfabetismu, viděli jsme, že koncem 19. století je v Itálii 

mnoho obyvatel negramotných. Psaná forma jazyka je tak přístupná jen omezené skupině lidí 

a jazyk se nemá jak vyvíjet.  

 Itálie je navíc veliká a má velmi členité pobřeží, to celou situaci ještě zhoršuje. 

V každém koutu Itálie se mluví jiným jazykem a obyvatelé jednotlivých měst si mezi sebou 

často ani nerozumí. Mají k sobě daleko nejen geograficky, ale především jazykově a kulturně. 

 

 

                                                           
96  G.Devoto, Il linguaggio d’Italia, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 1974, str. 307 
97  R. Toppetta, Mario Pratesi: l’alba inquieta di Tozzi e Pratolini, Bulzoni Editore, Roma, 1985, str. 101 
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Situace se začíná zlepšovat až počátkem 20. století, výrazně tomu napomůže zejména 

vynález rozhlasu, filmu a televize. Z domů po celé Itálii slyšíme čím dál tím častěji italštinu, 

která k nám doléhá právě z rozhlasových a televizních vln. Lid se tak začíná sjednocovat                         

i jazykově. Také za fašismu se usilovalo o vymýcení dialektů. 

 

5.1 Regionální a dialektální vlivy  

 

Nyní se zaměříme na jazykovou podobu Pratoliniho děl. Autor byl za svůj               

život, co se jazyka týče, ovlivněn poněkud smíšeným kulturním klimatem, který zahrnuje 

v podstatě inspiraci pěti rozdílnými elementy98, těmi jsou: vesnické prostředí Maria Pratesiho 

a Federiga Tozziho; hermetismus v dobách časopisu Campo di Marte; čtvrť a její 

psychologicko - sociální motivy; nastupující fašismus; kroniky a deníky. 

 

Podívejme se nyní na konkrétní příklady slov a výrazů, které Pratesi používá.                           

Jako první je vždy uveden autorův výraz, v závorce pak dnešní italská forma. 
 

Příklady regionálních slov, která v běžné italštině buďto neexistují jsou zastaralá                   

a používají se spíše výjimečně:   
 

 

uscio (porta)                                                   indosso (addosso), 

lume (luce)                                                     desinare (pranzare) 

figliuolo (figlio, figliolo)                                      chiotto (a voce bassa), 

onde/ond’è  (quindi)                                          dinanzi (davanti)  

ove (dove)                                                         cheto (zitto) 

tosto (subito)                                                  sicché (quindi) 

 

 Příklady slov nebo slovních spojení, která jsou z gramatického hlediska dnešní 

italštiny chybné, v Toskánsku se ale normálně používají, a to i dnes:  
 

 

gli orecchi (le orecchie) 

i ginocchi (le ginocchia) 

i diti (le dita)                               

i labbri (le labbra) 

i lenzuoli (le lenzuola) 

 
                                                           
98 G. Luti, Narrativa italiana dell’otto e novecento, Sansoni Editore, Firenze, 1964, str. 334 
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 5.2  Florentština jakožto autentický obraz města 

 

Pratolini nepíše v dialektu, užívá běžné italštiny (i když občas se v ní nějaký ten 

toskanismus objeví, jak jsme viděli výše), poměrně často se ale uchyluje k užití dialektu                   

v přímé řeči, charakterizuje tak postavy podle toho, jakým jazykem mluví, a to zejména 

postavy „nižšího“ stavu. I díky tomu jsou jeho postavy tak autentické a realistické.  

 

Uveďme nyní několik příkladů. Z gramatického hlediska se dopouštějí Pratoliniho 

postavy těchto nejčastějších „chyb“ nebo jazykových jevů: 
 

• zkracování - “nevvero?“ (namísto “non è vero?“) 

• přidávání určitého členu před ženská jména - “la Semira“, “va dalla Semira“ 

(namísto “Semira“, “va da Samira“) 

• zavedená rčení, pro větší  autentičnost, postavy neřeknou “stupido“, ale “capa di 

rapa“, namísto “ubriaco“, použijí “ciucco“ 

• časté je užívání (pro Toskánsko je to velmi typické a užívá se dodnes) “noi“                       

na místech, kde nemá zájmeno v tomto tvaru co pohledávat - namísto “stavamo“ 

nebo “si stava“ používají postavy typicky toskánské “noi si stava“, “noi si 

faceva“, “noi si andava“… 

• také v užívání plurálu versus singuláru postavy často „chybují“ – řeknou “posti non 

ce n’è“ (namísto non ce ne sono) 

• italské “l’una e tre minuti“ je nahrazeno typicky toskánským “il tocco e tre minuti“ 

• zájmeno gli ve funkci třetího pádu (komu, čemu) se v případě ženské postavy mění 

v italštině na le - “le dico“, typický Florenťan ale užije běžnější “gli dico, a lei“ 

 

Některé postavy, zejména ty věkem starší, užívají poněkud zastaralé výrazy, které se 

již nepoužívají, dříve byl ale jejich úzus (nejen v Toskáně) běžný. 

Jedná se například o zdvořilostní formu, postavy si netykají, ani nevykají, namísto 

Lei nebo voi uživají formu loro. 

Dnes by se řeklo: “Mangiate fuori?“ - plurál (voi) nebo zastaralá forma vykání 

pomocí voi, nebo by se užilo singuláru a vykání pomocí Lei – “Mangia fuori?“ Pratoliniho 

postavy se občas uchylují k velmi zastaralé formě a vykají pomocí loro - “Mangiano fuori?“ 

 



 

 

 

64 

 

6.  Závěr  
  

 Téma dospívání a citové přeměny mladého chlapce v muže 

 

 Společným jmenovatelem všech tří knih je téma dospívání, citová výchova mladého 

chlapce, postupný vývoj v muže. S hlavními hrdiny všech tří knih se setkáváme jako 

s mladými, a to jak v knize autobiografické (postupně sledujeme autorovu proměnu),                     

tak v dílech s větším historickým podtextem, jak Metello, tak skupinka hlavních hrdinů Čtvrti 

postupně stárne a „od zmatku smyslů a mysli dospívá k zralé kázni nebo naopak podléhá 

mravnímu úpadku.“ 99 

 

 Téma a prostředí továrny 

 

 Důležitým tématem Pratoliniho tvorby je prostředí dělníků, které začíná literatura 

vnímat od chvíle, kdy se zrodila továrna jako osobitý sociální fenomén. Továrna byla 

najednou úplně novým jevem, měnila charakter svého okolí, zasahovala do krajiny, 

proměňovala město, narušovala jeho strukturu a dosavadní rytmus, přiváděla do něho nové 

obyvatele.  

 Vzniká tak úplně nový svět s novými reáliemi, vlastním jazykem, novou sociální 

organizací. Objevují se ale také nové problémy, vzniká nové sociálního prostředí a spolu                  

s ním konflikt lidských osudů a vlastně celých společenských vrstev.  

 Spolu s tématem továrny a dělníků vyžaduje je odsunut do pozadí jednotlivec a jeho 

osobní problémy, téma továrny vyžaduje mnohost postav, dav. Zároveň ale vzniká postava 

nová, tou je v tomto případě Metello - dělnický vůdce, ten vystupuje z množiny postav a stává 

se svou výjimečností zosobněním abstraktního sociálního konfliktu, ale i ztělesněním 

sociálních teorií nabízejících řešení aktuální dělnické otázky, postupně i mnohem obecnější 

politické koncepce. Vzniká nový druh postavy z dělnického prostředí se zajímavým vnitřním 

citovým a intelektuálním životem.  

 Dělnický svět je vlastně metaforou uzavřeného světa socialismu, nejen že ztělesňuje 

jeho životaschopnost a energii, ale jeho novými hodnotami jsou pospolitý život podřízený 

společnému cíli, věrnost straně a jejímu vedení.  

 

                                                           
99

  J. Pelán a kolektiv, Slovník italských spisovatelů, Libri, Praha, 2004, str. 599 
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Literární obraz města a jeho proměny v čase 

 

 Každý autor, potažmo každé dílo představují specifický uzavřený model světa. Tento 

model není nikdy zcela individuální - existuje velká řada faktorů, které ho ovlivňují.                

Každý autor a každé dílo patří vždy své době, případně uměleckému směru či určitému žánru. 

Spisovatel sice v díle buduje svůj vlastní prostor, ale vybírá vlastně jen z možností, které mu 

nabízí prostor doby či konkrétní žánr a oblast.100 

 

Jak jsme mohli vidět v minulé kapitole, postupem času se autorovo město mění,                     

a to  tím, že se ocitá v nových kontextech, zejména historicko-politických. Proměnu Florencie 

sledujeme v závislosti na struktuře, do níž je zapojena, tedy na struktuře doby. 

 

Tematické posuny v autorově tvorbě a co je ovlivnilo 

 

Kromě proměny historické, ale dochází i k proměně tematické, z části stylistické. 

Pratolini začíná autobiograficky-dokumentárně, jako jakýsi kronikář své doby a svého města, 

potažmo čtvrti. Líčí obraz Florencie, kterou zná a kterou viděl na vlastní oči (můžeme sem 

zařadit romány Il Quartiere a Cronaca familiare).  

 

Tyto romány jsou jasným důkazem, jak mohou být historická témata nahlížena 

z přítomnosti. Pratolini líčí události dávno minulé takovým způsobem, až se zdá,                        

že se neudály v minulosti, ale že k nim dochází nyní, teď  a tady, v tomto momentě, na tomto 

místě. Autor si je vědom “zavedení“ nového stylu: 

 

“un uso particolare del presente storico, un’impostazione narrativa diretta                

e partecipe, secondo per secondo…” 101 
 

„zvláštní užití historického přítomného času, narativní pojetí přímé                              

a zúčastněné, vteřinu po vteřině…” 

 

 

 

                                                           
100   D. Hodrová a spol., Poetika míst: kapitoly z literární tematologie, H+H, Jinočany, 1997, str. 14-15 
101   V. Pratolini , Lettere a Sandro, a c. di A. Parronchi, Firenze, Edizioni Polistampa 1992, str. 148 
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 Inspiruje se v tomto florentskými kronikáři 14. století: Dino Compagni102, Giovanni 

Villani103, Donato Velluti104. 

 

“mi sono imbattuto nel Velluti e nella sua “Cronica domestica”. Della                

quale dovetti ricordarmi al momento di decidere un titolo per “Cronaca 

familiare.“ 105 

 

„narazil jsem na Vellutiho a na jeho dílo „Domáci kronika“. Na tu jsem                     

si musel ihned vzpomenout, když jsem rozhodoval o názvu pro „Rodinnou 

kroniku.“ 

 

Poté se přesouvá k tématům historickým, má ambice napsat historický román 

(Metello),  kde už nemůže čerpat z vlastní zkušenosti. 

Literární kritik, věnující se především tvorbě Vasca Pratoliniho, Francesco Paolo 

Memmo, označil tento proces přesunu od autobiografické kroniky po historická témata jako: 
 

 “passare dall’analisi degli effetti alla ricerca delle cause“ 106 
 

 “přesun od analýzy účinků k hledání důvodů“ 

 

Metello je navíc hodně zatížený ideologií a politickými názory, které z něj vyplouvají 

na povrch mnohem více než z autobiograficky laděných děl, má v sobě určitou tezovitost, 

schematičnost. Kolem románu se také rozvinula velká debata, zda se jedná ještě                           

o neorealistický přístup. Například Carlo Salinari107 se zmiňuje v souvislosti s Metellem                      

o Pratoliniho posunu od neorealismu k realismu. 108 

 

Přechod od neorealismu k realismu znamená přechod od kroniky k  historii,                

od literárních „náčrtků“ k opravdovému románu - zachycuje detailně historické procesy, 

analizuje postavy včetně jejich psychiky, příběh a sociální realita se stávají nerozlučitelnou 

dvojicí.  

                                                           
102   Dino Compagni (1255 – 1324), florentský kronikář, historik, spisovatel, politik 
103  Giovanni Villani (1276 – 1348), florentský kronikář a historik 
104  Donato Velluti (1313 – 1370), florentský kronikář a politik 
105  V. Pratolini, Ritorno a Firenze, v Linea d’Ombra, 1984, str. 65 
106  F. P. Memmo, Vasco Pratolini, Firenze, La Nuova Italia, 1977, str. 88 
107  Carlo Salinari (1919 – 1977), italský literární kritik 
108  C. Salinari, Discussioni e conclusioni su Metello e il neorealismo, v Società, červen 1956, str. 603 
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“Sembra scritto non nel 1955, ma nel 1890 o nel 1910. La trasposizione storica 

è tanto ben riuscita che nulla sembra essere rimasto del nostro tempo, della 

nostra epoca…“ 109 

 

„Zdá se, že je román napsaný nikoliv roku 1955, ale 1890 nebo 1910.  

Historický přesun je povedený do takové míry, že se až zdá, že z naší doby nic 

nezůstalo…“ 

 

Pratolinimu byl realismus vlastní už od začátku, je možné, že v tom sehrála roli 

právě toskánská tradice realistického vyprávění, která sahá až do dob Boccaccia. Kromě toho 

se Pratolini vzdělával sám a vzorem mu byli právě toskánští autoři – zmiňovali jsme již 

Pratesiho, Tozziho, Palazzeschiho. Na rozdíl třeba od Paveseho a Vittoriniho, kteří vytvářeli 

z krajiny svého dětství a svých kořenů mystickou krajinu - proto se u nich hovoří                                   

o mystickém realismu, Pratolini zůstal věrný dokumentárnímu pohledu a zaměřil se na co 

největší autenticitu díla.  

 

Domnívám se, že právě těch momentech, kdy Pratolini píše z vlastní zkušenosti,                

je nepřesvědčivější, skutečně autentický. Jeho slova jsou sugestivní, přesvědčivá, empatická.               

I v Metellovi je nejlepší, když opouští dějiny a zaujme pohled kronikáře.  

Pratoliniho zpřítomňování minulosti bylo v té době přijato dosti rozporuplně,                     

ale v dnešní době se již historické romány píší takto zcela běžně.  

 

 Inspirace filmem 

 

Je to bezpochyby také film, který se podílel na tematických posunech v autorově 

tvorbě, a to zejména film neorealistický. Pratolini se nejen inspiruje tvorbou režisérů, jakými 

byli Rossellini, Visconti či De Sica, ale zároveň s nimi spolupracuje, je totiž výborným 

scénáristou.  

Pratolini nachází v neorealistických filmech sebe sama a také prostor pro svoji 

literaturu, neorealistický film je stejně jako autorova díla, realistickým zobrazením 

skutečnosti: ukazuje pravdu, vystupují v něm autentické postavy - často neherci, natáčí                    

se nikoliv v ateliéru, ale ve skutečných exteriérech. 

 

                                                           
109

  R. dal Sasso, Il romanzo e la critica, v Il Contemporaneo, 30. července 1955 



 

 

 

68 

 

 

Také výběr témat koresponduje s Pratoliniho literaturou: závažné události 

současnosti, často inspirované historickou událostí, sociální tématika, boj jedince se špatnou 

sociální situací, chudoba, nezaměstnanost, boj proti fašismu, odboj a osvobozování Itálie. 

Dalším z hlavních prvků neorealistického filmu a zároveň Pratoliniho tvorby,                 

je, jak jsme měli možnost vidět, dokumentarismus, zkrátka co nejvěrohodnější zachycení 

reálného života a v neposlední řadě používání dialektů k lepšímu vykreslení postav, ale také 

z důvodu větší věrohodnosti a autentičnosti. 

 Je tedy více než jasné, jaký vliv měl neorealistický film na Pratoliniho tvorbu.                

Co se literatury týče, nejvíce je tento Pratolinův „filmový aspekt“ znát na jeho stylistice, 

pečlivě vybírá jednotlivé výrazy, používá velmi barvitý jazyk, jeho popis je velmi živý, 

aktuální, autentický, realisticky věrohodný.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

69 

 

7.   Shrnutí 

 

Závěrem bych ráda shrnula nejdůležitější fakta. Po úvodním historickém medailonu 

jsme si představili život a dílo italského spisovatele Vasca Pratoliniho.  

V jednotlivých podkapitolách jsme sledovali formování autorovy osobnosti, zmínili 

jsme jeho složitou rodinnou situaci a věnovali se podrobněji všem jeho cestám za prací                          

a důležitým přátelstvím.  

V analytické části jsme se pak věnovali autorovu rodnému městu, Florencii.                       

Zjistili jsme, do jaké míry je Pratoliniho tvorba ovlivněna prostředím, ve kterém se narodil                

a vyrůstal a které se významným způsobem promítlo do jeho tvorby. Viděli jsme, že díla 

Vasca Pratoliniho zpracovávají konkrétní obrazy života společenských tříd v Itálii začátku                  

20. století a na základě analýz vybraných románů jsme se pokusili o vytvoření komplexního 

obrazu Florencie a jejích obyvatel a představii jsme tak autorovo rodné město v postupném 

vývoji. 

Kromě zobrazení několika „tváří“ města Florencie a jejích historických posunů               

jsme se věnovali i autorovým posunům v tvorbě: od autobiografických prvotin po díla,                    

ve kterých sice převažuje subjektivní autobiografický pohled, jsou ale silně ovlivněna dobou 

až po díla historická. 

Zmínili jsme faktory, které tyto posuny ovlivnily: středověcí florentští kronikáři, 

historicko - idealistické směry  a v neposlední řadě i film a inspirace neorealismem. 

Věnovali jsme se také jazykové stránce autorových děl, přičemž jsme zaměřili naši 

pozornost zejména na regionální a dialektální vlivy, zajímala nás mimo jiné florentštiny 

jakožto autentický obraz města. 

Výběr námi analyzovaných textů je velmi úzký a v žádném případě jej nelze 

považovat za vyčerpávající, přesto se nám, myslím, podařilo, seznámit čtenáře s nepříliš 

známým autorem (v českém prostředí) a představit jeho rodné město v postupném vývoji                 

a zachytit tak i o „obecnou“ historii Itálie dané doby, jinak řečeno zachytit běh italských dějin 

v pozadí konkrétních osudů a událostí. 
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8.  Riassunto  

 

Immagine della città di Firenze e della sua evoluzione storica 
nelle opere scelte di Vasco Pratolini 

 
La presente tesi di laurea è incentrata sulla vita dello scrittore italiano Vasco Pratolini                 

e sulla sua città d‘origine, Firenze, dove lo scrittore nacque nel 1913. Lo scopo principale 

della tesi è presentare questo autore, descrivere la sua vita e “dipingere“ un’immagine della 

città di Firenze e della sua evoluzione storica attraverso le opere scelte.  

La tesi è divisa in due parti principali: una parte fattuale e una analitica. Nella parte 

fattuale presentiamo due grandi capitoli: la storia generale e la vita di Pratolini. 

All’inizio della tesi ci occupiamo del periodo storico nel quale sono ambientati due 

romanzi: “Il Quartiere“ e “Metello“, al fine di inquadrare il contesto iniziale. Partiamo quindi 

dall’anno 1861, dalla fine del risorgimento (anche se ancora non definitivo: l‘Italia è ormai 

quasi del tutto unita, ma ancora mancano il Veneto e Roma), analizzando i problemi principali 

che affliggono il paese subito dopo l’unità: mezzadria, latifondo, agricoltura e sviluppo 

economico difficile, analfabetismo e moti migratori. Dopo la conquista di Roma, avvenuta nel 

1871, e la sua proclamazione a capitale, ci focalizziamo invece maggiormente sulle 

problematiche politiche, dovute alla contrapposizione tra la destra e la sinistra storiche,                   

e successivamente ci spostiamo sulla fondazione delle società di mutuo soccorso, delle 

camere del lavoro e delle leghe di resistenza; questa tematica è poi presente nel romanzo 

“Metello“, che si svolge negli anni 1875 – 1902 e ha come argomento portante la lotta degli 

operai e gli scioperi contro gli imprenditori. 

Successivamente omettiamo un po‘ di pagine di storia (perché non riguadrano né                   

il nostro argomento né il periodo) e ci spostiamo direttamente nel ventennio fascista: citiamo                    

i più grandi eventi che ci interessano di questo periodo, compresa la guerra d’Abissinia, 

perché il romanzo “Il Quartiere“ si svolge proprio nel periodo in cui l’Italia occupò 

l’Abissinia, negli anni 1935 – 1936. 

Passiamo quindi alla vita di Pratolini, partendo dagli anni della sua infanzia                         

e descrivendo il suo rapporto difficile con la famiglia: il papà li abbandona per andare                   

in guerra, la mamma muore nel partorire il fratello di Vasco, Dante; Vasco incolpa quindi 

Dante della morte della madre e lo odia.  



 

 

 

71 

 

I due fratelli non crescono insieme, Vasco vive con la nonna materna e Dante viene 

affidato al maggiordomo di un barone inglese ricco: crescono quindi in modo molto diverso             

e difficilmente trovano una strada comune, alla fine però, da grandi, nonostante tutto, 

diventano due amici inseparabili. Purtroppo Dante muore presto a causa di una malattia                    

e Vasco soffre molto di questa cosa, anche perché si sente in colpa per averlo odiato.  

Successivamente passiamo alle prime amicizie letterarie e ai primi racconti e libri, 

parlando di due riviste importanti: “Il Bargello“ e “Campo di Marte“, nelle quali Pratolini non 

accresce solo le sue esperienze letterarie e ispirazioni di ermetismo, ma intraprende anche                

i primi contatti con la politica: si interessa di proletariato, lotta di classe e borghesia.                             

È malato, ma cerca di andare avanti: è forte, optimista, determinanto. Si trasfrice per lavoro                  

a Roma e, successivamente, a Torino e Napoli. A Roma vive il periodo del cinema e le 

ispirazioni del movimento neorealista. Chiudiamo il capitolo citando cronologicamente i libri 

scritti dall‘autore. 

Nella parte analitica ci occupiamo di tre romanzi scelti, attraverso i quali vogliamo 

far vedere la Firenze di Pratolini e il suo sviluppo nel tempo: “Il Quartiere“ (1943),               

“Cronaca familiare“ (1947) e “Metello“ (1955). “Il Quartiere“ è un romanzo nel quale 

l‘autore descrive il quartiere di Santa Croce attraverso vari personaggi: un gruppo di ragazzi 

di cui viviamo la storia durante il periodo di fascismo. Il libro non è autobiografico,                        

ma è molto soggettivo e influenzato dai tempi di allora. “Cronaca familiare“ è un romanzo 

autobiografico: un vero e proprio dialogo con il fratello morto. “Metello“ è invece un romanzo 

storico, nel quale l‘autore racconta la lotta degli operai che scioperano contro gli imprenditori. 

Vediamo allora, rispettivamente, tre tipi di Firenze in questi tre libri: 

• “Il Quartiere“ - Firenze popolare: storie di personaggi comuni sullo sfondo del regime; 

• “Cronaca familiare“ – Firenze autobiografica, influenzata però dal contesto storico; 

• “Metello“ – Firenze socio-politica: storie di famiglie operaie dopo l’unità d‘Italia                           

e storia del movimento operaio. 

A parte questa visione di Firenze in contesti diversi,abbiamo parlato nella tesi degli 

spostamenti tematici dell‘autore e di cosa li ha influenzati. Inizia la sua carriera con gli scritti 

autobiografici in stile documentario, ispirandosi alle cronache degli trecentisti; 

successivamente passa alla narrazione vera e propria, nella quale dipinge, in stile neorealista,          

i quartieri di Firenze e la loro povera gente; infine approda al romanzo storico, in cui vuole 

cogliere nel modo più autentico possibile la storia della sua città, ma anche dei personaggi        

che la abitano.  
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Abbiamo parlato quindi in questo capitolo dei cronachisti che lo hanno influenzato.             

Il secondo fattore fondamentaleche ha influenzato la sua scrittura è rappresentato                            

dai cambiamenti storico-politici avvenuti nel paese. Il terzo fattore era il cinema: Pratolini                                          

non era solo un famoso scrittore, ma anche uno sceneggiatore, non solo scriveva dei copioni                      

e collaborava con molti registi famosi di allora – come Rossellini, Visconti o De Sica – ma ha 

preso ispirazione dal cinema neorealista, assorbendone non solo le tematiche, ma anche                  

un modo “cinematografico“ di scrivere.  

Pratolini trova nei film neorealisti se stesso e anche lo spazio per la sua letteratura: 

un film neorealista è uguale ai suoi libri: racconta la verità, ci sono personaggi autentici,                    

si parla di tematiche importanti, spesso ispirate dalla storia, è presente soprattutto la tematica 

sociale: lotta contro la condizione sociale, contro il fascismo, la resistenza, la liberazione 

dell’Italia, temi come povertà e disoccupazione. Un altro punto in comune tra il cinema 

neorealista e i libri di Pratolini è proprio questo documentarismo di cronaca, questa credibilità 

con cui si dipingono i personaggi. 

Tutti i romanzi hanno poi un’altra cosa in comune: la crescita dei personaggi, intesa 

sia in senso fisico (viviamo con loro le loro vite), che in senso caratteriale e morale:                          

con il procedere della narrazione i protagonisti diventano più adulti, più maturi, più onesti. 

Per finire abbiamo analizzato anche lo stile linguistico di Pratolini, il rapporto fra 

l’italiano e il dialetto, inteso quest’ultimo come immagine autentica della città. Il modo                 

nel quale i suoi personaggi si esprimono: spesso usano il dialetto (come avviene, ancora                  

una volta, nel cinema neorealista), così ci appaiono ancora più autentici, rispettivamente                 

più fiorentini o più anziani o più contadini o più operai (a seconda del tipo di registro 

utilizzato). 

Abbiamo selezionato per questa tesi solo tre libri, in quanto (vista la struttura della 

tesi e la lunghezza richiesta) non era possibilie occuparsi dettagliatamente di un numero 

maggiore di testi.  

Ci siamo concentrati sull’obiettivo di far conoscere al lettore lo scrittore                        

Vasco Pratolini e la sua città. Abbiamo osservato attraverso i suoi testi la città di Firenze 

evolversi nel tempo, ma anche la storia d’Italia in generale, sullo sfondo di destini                                  

e avvenimenti concreti.  
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