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Předmluva 
 

Vzhledem k tomu, že jsem se narodila v Piemontu a žila jsem tam do svých čtrnácti 

let, rozhodla jsem se napsat diplomovou práci o Beppe Fenogliovi. Vystihuje totiž kraj, který i 

já dobře znám, jakož i charakter jeho lidí. Chtěla jsem také lépe pochopit, jaké místo zaujímá 

tento autor v italské literatuře. Poprvé jsem se s Fenogliem seznámila prostřednictvím románu 

Una questione privata, který mě ihned zaujal především zajímavým způsobem, jímž 

propojuje válečnou tématiku s milostným příběhem. Věděla jsem o tomto spisovateli pouze 

to, že bývá řazen mezi  neorealistické poválečné autory, avšak postupně jsem o takovém 

zařazení zapochybovala, a tak jsem se rozhodla, že se ho prostřednictvím jeho próz pokusím 

lépe pochopit; zdálo se mi totiž, že jeho dílo je mnohoznačnější a učebnicový rámec 

neorealismu do značné míry přesahuje. 

Když jsem studovala články v italském odborném tisku, které se Fenogliem zabývaly, zjistila 

jsem, že kritika tomuto autorovi dlouho nevěnovala pozornost a teprve v poslední době se 

k němu vrací a doceňuje ho. Příznačný pro to je fakt, že mu byl až v roce 2005 posmrtně 

přidělen univerzitní titul. Jelikož autor zemřel poměrně mladý a v jeho pozůstalosti se 

zachovalo mnoho poznámek a nedokončených textů, kritika doposud složitě rekonstruuje jeho 

materiál a teprve v současné době jsou vydávána jeho díla v původní podobě. V tomto 

kritickém úsilí sehrála významnou roli Maria Cortiová, již vděčíme za pečlivou práci 

s fondem Fenogliových poznámek, které ona filologicky uspořádala. 

 Ve své době nebyl Beppe Fenoglio doceněn, možná i proto, že zůstal stranou literárního světa 

a nepsal podle dobového vkusu.  

 

Ve své práci bych chtěla především rozebrat Fenogliovo dílo a ukázat, jaká témata pro 

něj vlastně byla významná, jak se v nich i on sám odráží a jak se jeho osobnost promítá 

do hlavních postav jeho nejvýznamnějších románů.  

Rozhodla jsem se jeho dílo rozdělit do dvou hlavních tématických okruhů: první se bude týkat 

venkovského prostředí kraje Langhe a druhý odboje. Ve své práci chci ukázat, že Fenoglio 

k oběma tématům přistupuje velmi osobně. Ve venkovské tématice by se daly spatřovat vlivy 

verismu či naturalismu, v odbojové zase je patrný vliv neorealismu, chci však poukázat na to, 

že Fenoglio všechny tyto rámce přesahuje a převádí své příběhy vždy do osobní roviny a 

zajímá ho jedinec, jeho subjektivní pohled na svět a postoj, který zaujímá vůči prostředí 

v němž se zrovna nachází.  

 



Beppe Fenoglio byl již od dob svých studií ovlivněn anglickým jazykem a kulturou 

této země. Angloamerická kultura byla důležitá i pro jiné soudobé italské autory, avšak mne 

zaujalo, jak Fenoglio pracuje se dvěma jazykovými rejstříky současně a chci se zamyslet nad 

smyslem jeho postoje, který zůstává  v kontextu italské literatury ojedinělý. Chtěla bych také 

poukázat na to, jak autor pracuje se spisovnou italštinou a s dialektem. Z osobní zkušenosti 

vím, že i přes převahu spisovné italštiny v dnešním běžném životě má dialekt v Piemontu 

stále svojí roli.  

Postupně se budu zabývat autorovými povídkami a romány, kde se jeho témata 

neustále navracejí pokaždé jinak zpracována. Zmíním se i o roli krajiny, která je nedílnou 

součástí jeho příběhů.  

Ráda bych poukázala na to, že Fenoglio je autor, který nás může oslovit i dnes, přesto že je 

spojován s velmi konkrétním prostředím a přesně vymezeným historickým okamžikem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Poválečná kultura mezi neorealismem a existencialismem 

 

Druhá světová válka, z níž fašistická Itálie vyšla poražena, byla ve své poslední fázi 

v Itálii i krutou občanskou válkou. S jejím koncem padl dvacet let trvající politický režim, 

otevíraly se nové perspektivy.  Válečný zážitek byl zážitkem kolektivním, prožili ho všichni, i 

když každý jinak, všeobecně zavládla potřeba ho nějakým způsobem vyjádřit. O kulturní 

atmosféře těsně po válce svědčí Italo Calvino:  

„L’esplosione letteraria di quegli anni in Italia fu, prima che un fatto d’arte, un fatto 

fisiologico, esistenziale, collettivo.(…). L’essere usciti da un’esperienza -guerra, guerra 

civile- che non aveva risparmiato nessuno, stabiliva un’immediatezza di comunicazione tra lo 

scrittore e il suo pubblico ognuno aveva vissuto vite irregolari drammatiche avventurose, ci si 

strappava la parola di bocca. La rinata libertà di parlare fu per la gente al principio la smania 

di raccontare: nei treni che riprendevano a funzionare, gremiti di persone e pacchi di farina e 

bidoni d’olio, ogni passeggero raccontava agli sconosciuti le vicissitudini che gli erano 

occorse. il grigiore delle vite quotidiane sembrava cosa d’altre epoche; ci muovevamo  in un 

multicolore universo delle storie. 

Chi cominciò a scrivere allora si trovò a trattare la medesima materia dell’anonimo narratore 

orale. (...) Durante la guerra partigiana le storie appena vissute si trasformavano in storie 

raccontate la notte attorno al fuoco; acquistavano già uno stile, un linguaggio.”1 

Potřeba vyjádřit silný zážitek války se bezprostředně po ní odrazila v literatuře nejprve 

formou téměř přímého přepisu prožitku, píší se svědectví, autobiografická vyprávění, autoři 

jsou často obyčejní lidé, kteří cítí potřebu předat své zážitky a nemají zkušenosti s literární 

tvorbou, jsou to díla dokumentaristická, soustředěná na akci a na fakta. Takto vypráví své 

zážitky Leonetta Pieraccini Cecchi v Agendina di guerra nebo Mario Giorgio Forni v 

Giornate di uno che combatte. Velmi brzy se však objevují díla, do nichž se dostává odstup a 

reflexe, a která lze těžko považovat za pouhý dokument především kvůli stylu, který byl 

vytříbenější, autoři vlastně vyprávějí, a nejen popisují. V této ne přesně vyhraněné oblasti se 

pohybují např. díla Pina Leviho Cavaglioneho (Guerriglia nei Castelli romani), Pietra 

Chiodiho (Banditi), Giovanniho Battisty Lasagne (Ponte rotto), Alda Bizzariho (Mauthausen, 

città ermetica), Dante Livia Bianca (Venti giorni di guerra partigiana in Cuneese), Giulia 

Bedeschiho (Diecimila gavette di ghiaccio), ale i Nuta Revelliho (La guerra dei poveri, Mai 

tardi),  Maria Rigoni Sterna (Il sergente della neve, Ricordi della ritirata di Russia) a Maria 

                                                 
1 Italo Calvino: předmluva k Il sentiero dei nidi di ragno, Giulio Einaudi editore s.p.a, Torino 2002, str. 7. 

 



Tobina (Il deserto della Libia), tří autorů jejichž texty mají dnes uznávanou literární hodnotu. 

Nuto Revelli je zvláště v Piemontu autorem téměř mytickým, jeho knihy nechybí v žádné 

piemontské rodině. Revelli vidí válku jako přírodní katastrofu, popisuje ji prostým a lineárním 

jazykem. Líčí nejen průběh vojenských tažení, ale i úděl mladého fašistického důstojníka, 

který ve válce ztrácí postupně všechny ideály a jistoty a dostává se postupně až k úvahám o 

zodpovědnosti za hrůzy, které postihly především široké vrstvy obyčejných lidí. Z dokumentu 

vyšel i Primo Levi (Se questo è uomo), jenž zpracovává zkušenosti z koncentračního tábora a 

dostává se postupně až na rovinu existenciální reflexe. 

Velkým poválečným tématem byl odboj a s ním související občanská válka. Italský 

odboj (Resistenza) byl organizován od roku  1943, kdy byl založen Výbor pro národní 

osvobození, byly vytvořeny krajské pobočky  a zformulovány cíle jeho činnosti: osvobodit 

území okupovaná Němci, zlomit domácí fašismus a připravit sociálně politickou revoluci. Na 

politické scéně se opět objevila italská komunistická strana vedená Palmirem Togliattim, 

partyzánská seskupení měla však i jiné politické orientace. Cituji například skupiny Brigate 

Garibaldi nebo Gruppi di Azione Patriottica (GAP). Partyzáni odcházeli do odboje 

dobrovolně, z vlastního přesvědčení, bojovali především o vlastní svobodu s nadějí, že jejich 

osvobození bude znamenat osvobození kolektivní. Partyzánská válka nebyla masová, 

bojovalo se izolovaně nebo v menších skupinách. Na rozdíl od deníkových záznamů 

válečných prožitků mívá literatura odboje silný ideový náboj, válka není trpěna jako brutální 

obecné zlo, ale vedena s přesným úmyslem postavit se, byť z různých politických pozic, proti 

fašismu. 

  Dante Livio Bianco uvádí:  

“I fatti l’hanno poi dimostrato, dando ragione a coloro che vedevano la guerra di 

liberazione non come una guerra fra gli stati. ma come una vera guerra civile, una guerra 

ideologica e politica quant’altre mai, una guerra destinata non solo a scacciare gli invasori 

tedeschi e ad eliminare i traditori fascisti, ma a gettare le basi di un ordine nuovo politico e 

sociale e dunque niente apoliticità delle formazioni, anzi, necessità assoluta di una 

consapevolezza delle ragioni profonde della lotta e degli obiettivi da raggiungere. che si 

compendiavano, per noi, in due parole: la rivoluzione democratica.”2  

Do odboje se zapojilo i mnoho intelektuálů, kteří se propracovali k otevřené opozici 

proti režimu. G. Luti poznamenává,3 odvolávaje se na Roberta Battagliu (Un uomo un 

                                                 
2 Dante Livio Bianco: Venti mesi di guerra partigiana nel Cuneese, in Quaderni di Giustizia e Libertà, gennaio-
agosto 1946. str.20. 
3 Storia letteraria d’Italia, a cura di G.Luti, Il Novecento, cap. XXIV, Milano, str. 1287. 

 



partigiano), že v Itálii až na výjimky nebyli intelektuálové nuceni k nesmiřitelné volbě jako 

v Německu, nemuseli se otevřeně přihlásit k fašismu pod hrozbou ztráty jakéhokoli zdroje 

obživy nebo pod hrozbou věznění. Přesto však mnozí po roce 1943 opustili odtažité postoje a 

pod tlakem další vlny násilí, vedeni morální volbou, odcházeli do aktivního odboje. 

Jak se toto vše odrazilo v literatuře?  

Autoři vstupující na scénu po válce tvoří v bouřlivém klimatu doby, která se radikálně 

mění, kde se otevírají nové perspektivy, zpracovává se minulost a přistupuje se jiným 

způsobem k přítomnosti. Mnozí autoři, kteří publikují v letech těsně po válce, mají několik 

společných rysů: spojuje je zájem o fakta,  mají silné sociální cítění, odmítají falešný 

idealismus a rétoriku typickou pro předcházející režim, chtějí být objektivní, ale jsou zároveň 

kritičtí, zajímá je realita italských krajů, s čímž souvisí i oživení zájmu o nářečí, která 

fašistická kultura zavrhovala. Upřednostňují stručný styl, přímou řeč, hovorový jazyk, snaží 

se včlenit do literatury dialekt. Těchto několik rysů charakterizuje kulturní proud nazvaný 

neorealismus, jenž najde brzy výraz i v kinematografii: právě film, který může vyjít snadno 

z dokumentu, možná nejcelistvěji vyjádřil ambici tohoto kulturního proudu. Neorealističtí 

filmoví režiséři se odvrátili od romantických příběhů, od bláznivých komedií, dramat 

odehrávajících se v aristokratických salónech. Toužili po pravdivosti, obraceli svůj pohled na 

chudé vrstvy, na kraje zapomenuté, pozorovali sociální konflikty, krutost běžného života 

obyčejných lidí. Ze zvoleného úhlu pohledu vyplývala i tragičnost pojetí témat. Aby dosáhli 

větší autenticity, režiséři používali neherce, nechávali je hovořit jejich vlastními dialekty, 

točili přímo na ulici. Z významných filmů cituji např. Roma città aperta (1944) a Paisà 

(1946) od R. Rosselliniho, Sciuscià (1946) a Ladri di biciclette (1946) od V. De Sicy, La 

terra trema (1948) od L. Viscontiho.  

Definice neorealismu je sama o sobě dosti nejasná a autoři, kteří bývají do tohoto 

proudu zahrnováni, se od sebe notně liší. Ze známé ankety, kterou v roce 1951 vedl Carlo Bo 

(Inchiesta sul neorealismo, Eri, Torino 1951) a v níž se dotazoval různých současných autorů 

na jejich názor na tuto definici, vyplynulo mnoho rozlišných postojů, avšak několik styčných 

bodů existuje: 

“(...)...per neorealismo intendiamo un certo ingresso della cronaca nella letteratura e, 

parallelamente, un’attenzione portata su certi aspetti meno consolanti della realtà, più rudi, più 

legati alle condizioni materiali e fisiologiche della vita, talvolta, un’esplicita o sottintesa 

 



polemica sociale, una scrittura acre e disinvolta, più attenta alle cose che alle prospettive in 

cui essa le dispone e riassume.” 4  

Stejně tak Calvino říká: 

“Il “neorealismo” non fu una scuola. (Cerchiamo di dire le cose con esattezza). Fu un 

insieme di voci, in gran parte periferiche, una molteplice scoperta delle diverse Italie, anche – 

o specialmente - delle Italie fino allora più inedite per la letteratura. Senza la varietà delle 

Italie sconosciute l’una all’altra o che si supponevano sconosciute - senza la varietà dei 

dialetti e dei gerghi da far lievitare e impastare nella lingua letteraria, non ci sarebbe stato il 

neorealismo.... (il neorealismo) non fu paesano nel senso del verismo regionale ottocentesco. 

La caratterizzazione locale voleva dare sapore della verità a una rappresentazione in cui 

doveva riconoscersi tutto il vasto mondo...”5 

O neorealismu se však hovořilo již ve třicátých letech, v souvislosti s tzv. “contenutisti”, kteří 

se stavěli proti spisovatelům přispívajícím do časopisů “Voce” a “Ronda”, proti jejich 

autobiografismu, jejich elegickým a evokativním postupům, typickým pro tehdejší literaturu. 

Někteří autoři ve třicátých letech chtějí proti “krásné literatuře” “contrapporre la 

rappresentazione strenuamente analitica, cruda, drammatica di una condizione umana 

travagliata  fra volontà e velleità, dall’angoscia dei sensi, delle convenzioni della vita 

borghese, dalla vacuità e noia dell’esistenza.”6 

Za první neorealistický román se v této optice pokládají “Gli indifferenti” Alberta Moravii. 

Literárněvědné studie rozlišují mezi starší generací autorů, kteří se narodili mezi roky 1905 a 

1915, a po válce byli již zavedenými spisovateli, a mezi mladšími autory, kteří se narodili po 

roce 1920 a vstupovali do literatury po válce. Samotný termín může být chápán jako paralela 

k německému termínu Neue Sachlikeit, označující umělecký směr dvacátých let.  

Giuliano Manacorda například7 řadí do starší generace Carla Bernariho, hlavně díky románu 

Tre operai, který se odehrává v dělnickém neapolském prostředí; Francesca Jovineho 

(romány Ragazza sola a Ladro di galline) a Ignazia Siloneho (román Fontamara o těžkém 

údělu vesničanů v kraji Abbruzzo); všichni tři pocházeli z jihu, a proto mohli popisovat 

prostředí jim známé. Patří do proudu takzvaných “meridionalisti”. K nim však přiřazuje i  

katolického Guida Pioveneho, humoristu Vitaliana Brancatiho a samozřejmě scénáristu 

Cesara Zavattiniho. Vedle “meridionalistů” řadí pak do této skupiny také spisovatele z oblasti 

Toskánska, mezi něž patří A. Benedetti, R. Bilenchi, M.Tobino, V. Pratolini a také  
                                                 
4 Inchiesta sul neorealismo, a cura di Carlo Bo, Eri, Torino 1951, str. 13. 
5 Italo Calvino: předmluva k Il sentiero dei nidi di ragno, str. 9. 
6 Viz Storia  letteraria  d’Italia, a cura di G. Luti. Il Novecento, vol. II, kap. 27, str. 1430.  
7 Giuliano Manacorda: Storia della letteratura italiana, 1940-1965, Editori riuniti, Roma, 1971. 

 



A. Palazzeschi. 

V posledních letech války a těsně po válce se termínem neorealismus označují díla mladších 

autorů, kteří někdy zpracovávají válečné zážitky, jindy se obracejí k současné Itálii, mají 

společný literární vkus a sdílejí stejnou morální náladu. Jsou citliví k sociální otázce a 

politicky jsou často vyhraněni levicově. Chronologicky se tento proud vymezuje mezi roky 

1943 až 1950.  

Jako neorealisté jsou tedy označováni autoři velmi rozdílní, kteří měli podobná východiska, 

avšak postupem času se jejich tvůrčí cesty rozcházely. 

 

I po válce pokračuje ve své literární produkci Alberto Moravia (1907-1990), válečná 

zkušenost se odrazí v jeho románech La romana (1947)  a La ciociara (1957), které jsou 

poznamenány neorealistickou atmosférou, a v nichž  autor šťastně zobrazil lidové typy a 

dramatický dopad války na jejich osudy. Dramatická látka a Moraviův jasný vyprávěcí styl 

inspiroval další umělce: není náhodou, že román La Ciociara (režie Vittorio de Sica) byl 

úspěšně zfilmován a patří ke klenotům italské neorealistické kinematografie. Moravia se dále 

ubíral cestou objektivního až nelítostného zkoumání měšťanské společnosti, k níž se upřímně 

hlásil, a kterou dobře znal. Soustředil se na individuální postoje jejích představitelů, které 

analyzoval v četných povídkách i románech z konce padesátých a šedesátých let. Postupně se 

však  přikláněl stále více ke kritickému eseji.  

 

Významným poválečným autorem byl Florenťan Vasco Pratolini (1913-1991), jehož 

román Cronache di poveri amanti (1947) je pro neorealistickou literaturu příkladný jak 

látkou, tak zpracováním. Pratolini vypráví osudy obyčejných lidí v chudé florentské čtvrti za 

nástupu fašismu, drobné příběhy vytvářejí historickou fresku doby. Pratoliniho přístup k 

tématu není zas tolik vzdálen realistickému popisu románu devatenáctého století, obecný 

humanismus u něho převládá nad vyhraněným politickým přesvědčením, ale “la tecnica 

cinematografica impostata sul piano sequenziale come aspirazione alla coralità, 

l’accostamento dei piani linguistici eterogenei e non assimilabili di lingua e dialetto, il saldo 

regionalismo, ne facevano un romanzo esemplare per la narrativa neorealistica”.8  

Pratolini se poté pokusil přesáhnout obzor svého kraje, v románové trilogii Una storia 

italiana chtěl zpracovat události odehrávající se v Itálii od konce devatenáctého století do 

roku 1945. Součástí této trilogie je román Metello  (1955), v němž se Pratolini pokusil 

                                                 
8 Viz Storia  letteraria  d’Italia, a cura di G. Luti. Il Novecento, vol  IX, tomo II, Milano-Padova, 1993,  
kap. 27, str. 1456.  

 



vytvořit kladného lidového hrdinu. Od záznamu skutečnosti se Pratolini posunul k interpretaci 

a výkladu. Kolem tohoto románu se rozpoutala velká diskuse o podstatě neorealistické tvorby 

a o úloze intelektuála ve společnosti, která vlastně rámec literatury přesahovala.  

 

Osobitým způsobem zpracoval zážitky z vyhnanství Carlo Levi  (1902-1975). Tento 

turínský rodák z židovské rodiny, vystudovaný lékař, malíř, byl vězněn jako antifašista, byl 

vyslán do vyhnanství do Lukánie a posléze se v emigraci v Paříži účastnil odboje. Pod tlakem 

svých zážitků napsal originální dílo,  Cristo si è fermato a Eboli (1945), které je v souladu 

s tím, čím se většina autorů té doby zabývala. Žánrově je na pokraji reportáže, cestopisu a 

eseje a snoubí se v něm prvky sociologické a etnografické. Carlo Levi nezapře malířské 

vidění, nejsilnější stránkou jeho díla je barvitá a plastická evokace míst a lidí. Zamýšlí se jako 

seveřan nad kulturou italského jihu, kterou vidí jako archaickou, uzavřenou novým vlivům, a 

snaží se pochopit důvody takového stavu. Zajímají ho otázky spíše filozofické, zdůrazňuje 

důležitost osobního uvědomění, neklade si za cíl vypracovávat literaturou sociální či  politické 

analýzy.  V dalších dílech Le parole sono pietre (1955) a Il futuro ha un cuore antico (1956)  

zůstává věrný esejisticko-dokumentárnímu žánru, kterým si získal široké čtenářské vrstvy a 

svůj styl dále nemění.  

 

Velkým tématem poválečné literatury byl odboj, jak jsem již uvedla, zpočátku bylo 

téma zpracováváno dokumentaristicky, postupně se objevovala díla fabulovaná, případně 

ideologizovaná. Prostým, neemfatickým stylem zobrazila odboj Renata Viganò (1900-1976) 

v románě L’Agnese va per morire (1949). Jednoznačný příběh prosté staré venkovanky, která 

se účastní odboje a je brutálně zabita, se jak pro téma, tak pro styl zpracování stal téměř 

oficiálním románem odboje.  

Poměrně brzy po válce si autoři mající literární ambice kladou otázku, jak téma války a 

odboje zpracovávat. Prostý záznam, popisy fyzického utrpení a konkrétních akcí 

dokumentaristickým stylem ustupují do pozadí a zájem se přesunuje na vnitřní prožitek. Čas 

bývá pojímán ne již chronologicky, ale bývá vázán na vnitřní psychologické pochody 

člověka, kromě realismu se důraz se klade i na invenci a fantazii. Typický pro tento posun je 

postoj Itala Calvina, jedné z nejvýraznějších postav poválečné italské literatury.  

 

Italo Calvino (1923-1985) o svém neorealistickém období píše “. la carica esplosiva 

di libertà che animava il giovane scrittore non era tanto nella sua volontà di documentare o 

informare, quanto in quella di esprimere. Esprimere che cosa? Noi stessi, il sapore aspro della 

 



vita  che avevamo appreso allora, personaggi, paesaggi, spari, didascalie politiche, voci 

gergali, parolacce, lirismi, armi ed amplessi non erano che colori della tavolozza, note del 

pentagramma ”9 Pro Calvina jako literáta byla primární otázka zpracování látky. Říká o tomto 

období: “gli elementi extraletterari stavano lì tanto massicci e indiscutibili che parevano un 

dato di natura; tutto il problema ci sembrava fosse di poetica, come trasformare in opera 

letteraria quel mondo che era per noi il mondo.”10 

Poměrně brzy po válce se v rámci ideologických střetů projevila tendence psát o odboji 

oslavným, rétorickým stylem, vytvářet pedagogická poselství, interpretovat odboj zorným 

úhlem třídního boje. Tomu se mladý Calvino velmi rychle vyhnul. Stejně tak jako Fenoglio, o 

němž bude řeč později, odmítal vytváření mýtů. Proto zvolil styl co nejvíce objektivní, jak o 

tom hovoří v předmluvě ke svému prvnímu románu: styl anonymní, funkční, jenž mu tehdy 

připadal nejvhodnější, a který pak ke svému vlastnímu překvapení brzy opustil. Téma odboje 

uchopil nepřímo, a to jak v románu Il sentiero dei nidi di ragno (1947), tak v povídce Ultimo 

viene il corvo (1949). O svém prvním románu říká:  

“Credo che ogni volta che si è stati testimoni o autori di un’epoca storica ci si sente 

presi da una responsabilità speciale, a me questa responsabilità finiva per farmi sentire il tema 

troppo impegnativo e solenne per le mie forze. E allora proprio per non lasciarmi mettere in 

soggezione dal tema, decisi che l’avrei affrontato non di petto, ma di scorcio. Inventai una 

storia che restasse in margine alla guerra partigiana, ai suoi eroismi e sacrifici, ma nello stesso 

tempo rendesse il colore, l’aspro sapore, il ritmo.”11 “...volevo combattere su due fronti, 

lanciare una sfida ai detrattori della Resistenza e nello stesso tempo ai sacerdoti di una 

Resistenza agiografica ed edulcorata.”12 

V prvním románu Calvino líčí partyzánskou válku, jak ji poznal, prostřednictvím postavy 

nezvladatelného proletářského chlapce. Jak sám říká, ve vztahu chlapce k partyzánské válce 

zobrazil symbolicky vlastní vztah k událostem. V povídce Ultimo viene il corvo je téma války 

také zobrazeno nepřímo, na obraze dítěte. Již v polovině padesátých let, ve změněné politické 

atmosféře, se Calvinova tvorba ubírá směrem k fantazii a kreativitě.  

Calvino se podílel na všech dobových diskusích o literatuře, pracoval v nakladatelství 

Einaudi, publikoval v časopise Il politecnico  Elia Vittoriniho, s nímž založil i nový časopis 

Menabò. 

                                                 
9 Italo Calvino: předmluva k Il sentiero dei nidi di ragno, Giulio Einaudi editore s.p.a, Torino 2002, str. 8. 
 
10 Tamtéž, str.9. 
11 Tamtéž, str.13. 
12 Tamtéž, str.13 

 



 

Elio Vittorini (1908-1966) je další klíčovou postavou tohoto období. Tento Sicilan, 

který žil ve Florencii, v Římě, ve Furlánsku a posléze v Miláně, přešel od naivního fašismu k 

bojovnému antifašismu, účastnil se odboje, vstoupil do komunistické strany, avšak v důsledku 

neshod s jejím vedením, týkajících se vztahu mezi politikou a kulturou, ze strany vystoupil. 

Kultura pro něho byla vždy polem svobody, angažovanost nechápal jako povinnost sloužit 

uměním předem dané myšlence. Jeho antologie americké literatury Americana (1941) se stala 

biblí mladé generace, inspirovali se jí Pavese, Calvino, Fenoglio, otevírala mladým autorům 

pohled do jiné kultury. Byl významnou postavou poválečné kultury, řídil celou řadu 

významných edic předních nakladatelství, časopisů, účastnil se diskusí o funkci literatury, 

kterou  toužil těsně propojit s občanským životem, zabýval se soustavně vztahem literatury k 

vnějšímu světu a postojem intelektuála v něm. Doufal ve velkou obrodu kultury po válce. V 

literatuře Vittorini neusiloval o zcela realistický přepis fakt, ale o přepracování historické a 

lidské skutečnosti tak, aby vyjadřovala obecné pocity, prostřednictvím konkrétního příběhu 

chtěl docílit poznání univerzálního charakteru. Jeho román Uomini e no je neorealistickým 

schématům nejblíže, i když stylově experimentuje. Vittorini zde zpracoval téma pratyzánské 

guerrilly v Miláně, podává syrový obraz krutých nacisticko-fašistických represí. Autor však 

zároveň vstupuje do vyprávění a vede s hlavním hrdinou dialog, vrací se do jeho minulosti, 

zabývá se jeho psychologií, čímž už z neorealistických postupů vybočuje.  

Jeho nejlepším dílem je román-esej Conversazione in Sicilia (1939), který popisuje cestu po 

Sicílii, ale je vlastně symbolickým hledáním vlastních kořenů. Tematicky toto dílo patří do 

okruhu zájmu neorealistů (archaický venkov a lidské utrpení), ale přes stručné výrazové 

prostředky neorealisticky nevyznívá, blíží se spíše k mýtu.  

Vittorini rozepsal ještě další romány, ale postupem času ho tento žánr přestal uspokojovat. V 

překotném poválečném vývoji se mu jevil archaický svět italského venkova jako ztracený, 

jeho hodnoty zmarněné, téma odboje uzavřené a diskuse o etických hodnotách literatury 

nepřiměřené rychlému rozvoji techniky. Psát přestal, ale věnoval se nadále kritické a 

vydavatelské práci. V nakladatelstvích měl velké slovo, autorům radil, vracel jim díla k 

přepsání, posuzoval je přísně. Právě s Fenogliem, jak uvidíme později, neměl nejlepší vztah.  

 

Významnou postavou poválečného kulturního života byl Cesare Pavese (1908-1950), 

který s Vittorinim i s Calvinem sdílel lásku k moderní americké literatuře, sám ji překládal  a 

psal o ní eseje. Za svoje protifašistické postoje byl tři roky ve vyhnanství. Upozornil na sebe 

románem Paesi tuoi (1941), který byl tématem i zpracováním blízký pojetí neorealismu. G. 

 



Luti ho pokládá za téměř modelový “per il taglio rapido e incisivo, per la rapidità di scrittura, 

la prevalenza del dialogato sul narrato”,13 ale ve způsobu ztvárnění skutečnosti je možné vidět 

i prvky naturalismu. Děj románu se odehrává v piemontských Langách, na příběhu dvou 

mužů, kteří se poznávají  ve vězení, je ilustrován střet světa archaického venkova se světem 

městským. Pavese bývá často srovnáván s Fenogliem, což je vzhledem k tématu mojí práce 

zajímavé. Oba byli rodáci z Langhe, oba měli k svému kraji silný vztah. Pavese však, na 

rozdíl od Fenoglia, z venkova definitivně odešel již v šesti letech, usadil se v Turíně, stal se z 

něho městský člověk, pro nějž byl venkov krajem dětství, spojeným s idylickým časem 

přirozeného života na jedné straně, na straně druhé místem barbarství bez racionálního, 

intelektuálního života. Pro Fenoglia, jak uvidíme, byl venkov reálnou součástí jeho života, 

velkoměsto mu nikdy k srdci nepřirostlo.   

Od neorealismu se Pavese odklání již románem La casa in collina (1942), v níž vypráví 

příběh intelektuála, který nenachází v odboji své místo a těžce se s ním smiřuje. V 

problematickém přístupu k této látce se odrážejí pocity samotného autora: Pavese se celý 

život cítil nezařazený a osamělý, hledal v životě těžko svoje místo. S odbojem, jehož se 

aktivně nezúčastnil, se snažil ještě jednou vyrovnat v románě Il compagno (1947). Na  

postavě mladého dělníka ilustruje politické zrání antifašisty. Jako by se snažil odpovědět na 

požadavek doby vytvořit pozitivního hrdinu, ale dnes se toto dílo zdá nejméně původní a jemu 

málo podobné. Sám Pavese měl spíše komplikované vidění světa a byl sužován pochybnostmi 

a úzkostmi. Po době plné nadějí v posledním roce války a těsně po ní se mu jevil vývoj v Itálii 

jako naprosto negativní, směřující k destrukci. Zamýšlením o smyslu existence je jeho Il 

mestiere di vivere (1952).  Ve svých dalších dílech se obrací k mýtům (I dialoghi con Leucò, 

La luna e i falò), povídky z konce čtyřicátých let se zabývají již prostředím městským a jsou 

výrazem pocitů prázdnoty života a odcizení člověka. Od prostého zobrazování skutečnosti se 

dal cestou zobrazování skutečnosti skrze intelekt, který přetváří tuto skutečnost do symbolů.   

 

Postavou, která až postupem času získala na významu v panoramatu poválečné 

literatury, je Turíňan Primo Levi (1919-1987). Chemik Primo Levi, ze vzdělané, 

demokraticky smýšlející rodiny, patřil k okruhu intelektuálů, kteří se v roce 1943 přidali 

k partyzánům. Byl zajat a poslán do koncentračního tábora v Osvětimi. Díky své profesi, 

mládí a náhodě koncentrační  tábor přežil, avšak celý zbytek života se s touto traumatickou 

zkušeností vyrovnával a pozdějí i tíži této zkušenosti podlehl. Způsob, kterým Levi ztvárnil 

                                                 
13 Storia della letteratura d´Italia a cura di G.Luti, Il Novecento, vol.II, kap. 27, str. 1440. 

 



svou zkušenost koncentračního tábora (Se questo è un  uomo, 1947; La tregua, 1963, I 

sommersi e i salvati, 1986) je v kontextu literatury tohoto druhu ojedinělá. Přestože Levi chce 

především svědčit, neobžalovává, vyhýbá se sentimentu. Jeho první dílo především 

s odstupem a neosobně zaznamenává, co zažil. Exaktní, jasné a neokrasné myšlení 

charakterizuje jeho způsob psaní i v pozdějších povídkách na jiná témata. V dalších dvou 

knihách, věnovaných tématu koncetračního tábora, k němuž se Levi vracel i po letech, se 

ubírá cestou úvah o zodpovědnosti, vině, lidské povaze a chování člověka v kritických 

situacích. Analyzuje německý nacismus, sociální a politické mechanismy, které vedly 

k vypracování metodické likvidace jednoho národa druhým. Levi se neúčastnil diskusí o 

funkci literatury po válce a o postavení intelektuála, jako by samotné sdělení bylo pro něho 

nejpodstatnější, a to se snažil vyjádřit co nejjasnějším způsobem. Hranice tohoto přístupu se 

možná projevily v jeho románě Se non ora, quando? (1982), to však jsme již v době mnohem 

pozdější. Primo Levi se svým stylem příliš neorealismu nepřibližuje. Jeho popisy zážitků jsou 

sice realistické, ale převládá u něj filosofická introspekce a jeho styl by se mohl sice zdát 

strohý, avšak to, co je důležité, je jeho pohled na svět a proniknutí do lidské podstaty po 

zkušenosti s válečnými hrůzami. 

 

Padesátá léta znamenala pro Itálii období velkých změn. V těchto letech došlo 

k velkým ekonomickým, sociálním i kulturním proměnám, Itálie vstupovala pomalu do 

neokapitalistického období. Mentalita a způsob života lidí se začaly radikálně měnit. V tomto 

procesu hrály velkou úlohu sdělovací prostředky a povinná školní docházka. Literatura 

reagovala na rychlou změnu, rozvíjí se žánry jako sci-fi, komiks, kapesní vydání knih, 

detektivní romány atd. Neorealismus se octl v krizi, která zahrnuje období mezi lety  

1955-1965. Mění se také názor na postavení intelektuála ve společnosti, literatura se otevírá 

zahraničním vlivům. 

Hlavním popudem k novým debatám o románu a o obnově italské literatury vůbec byl hlavně 

Pratoliniho román Metello a pak Lampedusův román Il gattopardo, ve kterých se odráží 

období společenských a kulturních proměn, hlavně však na příkladu jedince či historie 

jednoho rodu. Tvorba v tomto období byla velmi rozrůzněná. Mezi autory, kteří tvořili od 

poloviny padesátých let, patří nejen Calvino, ale i takové osobnosti jako Bassani, Cassola, 

Sciascia a další. Přestože jsou vázáni na kraj svého původu, odpoutávají se od 

autobiografických a dokumentaristických tendencí. Giorgio Bassani (1916) popisuje 

židovskou komunitu ve Ferraře za období fašismu, Carlo Cassola, původem z Toskánska, 

 



napsal například La ragazza di Bube. Sice se přibližoval k neorealistickým tématům, avšak 

přednější bylo vyprávění milostného příběhu. 

Chtěla bych ještě zmínit osobnost Leonarda Sciasci, jehož díla se přibližují spíše kritickému 

realismu. 
Leonardo Sciascia ztělesňuje určitý mezník pro literární tvorbu tohoto období. Svým 

dílem se obrací k jižní Itálii, respektive Sicílii, soustředil se na sociální život a poměry na jihu, 

na vliv mafie na život lidí; chtěl ukázat pravdivě a realisticky, jak  Sicílii tento jev 

poznamenal. Skrze svůj kraj, ke kterému měl silnou vazbu, vytvořil metaforu celého světa. 

Žánrově se jeho díla blíží eseji. Literatura pro něho byla nástrojem poznání, a to díky 

zkušenostem, které se vázaly ke konkrétním situacím. Nevázal se na určitou sociální vrstvu či 

politickou stranu. Velký ohlas ve společnosti měl jeho román  Il giorno della civetta (1961), 

v němž poukázal na problém mafie v celonárodním měřítku. V italské společnosti byl 

významnou intelektální figurou. Měl velký vliv i jako veřejná osoba, vyjadřoval se 

k současnému dění, organizoval kulturní události, vykonával novinářskou i politickou činnost. 

Jeho díla měla většinou formu krátkých románů či povídek. Jeho první kniha Le parrocchie di 

Regalpetra navazuje na neorealismus a na literaturu jihoitalských autorů. Dílo sice vypadá 

jako dokument, ale mísí reálná fakta se smyšlenými vytvářejíc fiktivní svět. Sciascia napsal 

další díla, která většinou měla charakter detektivního příběhu, poukazuje v nich na problémy, 

jejichž kořeny sahají do hluboké minulosti. Mezi ně patří Il consiglio d´Egitto (1963), A 

ciascuno il suo (1966), Il contesto (1971), Todo modo (1974). Sciasciovo dílo mělo velký 

čtenářský ohlas pro pronikavou analýzu současné společnosti i proto, že prosazoval hodnoty, 

jako byla pravda, svoboda a rozum. 

 

V období, o kterém hovoříme, převládal hlavně neorealismus.Vedle toho však píší i 

autoři narozeni okolo roku 1910, kteří spíše navazovali na třicátá léta, válka se v jejich dílech 

neobjevuje jako hlavní téma inspirace, nýbrž se zabývají spíše vnitřním psychologickým 

rozborem, jde jim o oživování vzpomínek, nebo jsou svázáni s fantasticko-surrealistickým 

proudem typickým pro třicátá léta. Patří sem například Dino Buzzati (1906-1972) a Tommaso 

Landolfi (1908-1980), který se v dílech  Le due zitelle a Racconto d´autunno  orientoval na 

fantastické a magické přetváření reality, v němž se projevují moralistické a alegoristické 

tendence. Dále sem patří například Vitaliano Brancati (1907-1954), Giuseppe Dessì  

(1909-1977) nebo Pier Antonio Quarantotti Gambini (1910-1965).  

Diametrálně se odklonila od neorealistické tvorby Elsa Moranteová. V L´isola di Arturo 

nazírá na realitu úhlem pohledu dospívajícího chlapce, který ji přetváří do snů a mýtů.  

 



Definitivně se tak odklání od popisné literatury začátku padesátých let, upřednostňuje příběh a 

představuje tak nový impulz pro moderní literaturu. 

 

 Beppe Fenoglio, na kterého se chci nyní soustředit, začínal psát již za války, publikoval těsně 

po ní v klimatu, který jsem nastínila a s přestávkami psal až do své smrti. Kdo tento autor byl 

a jak působil v poválečném prostředí, to je cílem mé následující práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Beppe Fenoglio – život a dílo 

 
„Circa i dati biografici è dettaglio che posso sbrigare in un baleno. Nato trent‘anni fa ad Alba, 

studente (Ginnasio-Liceo, indi università ma naturalmente non mi sono laureato), soldato nel 

Regio e poi partigiano; oggi, purtroppo uno dei procuratori di una nota ditta enologica. Credo 

che sia tutto qui.”14 

 

 

Beppe Fenoglio, který takto stručně, ale výstižně charakterizoval svůj život v dopise 

pro Itala Calvina, se narodil 1. března 1922 v Albě. Pocházel z chudé rodiny, jeho otec 

Amilcare pracoval v místním řeznictví. Jeho matka, Margherita Faccenda, chtěla poskytnout 

synovi vzdělání a tak ho zapsala na gymnázium Giuseppe Govone v Albě, kde se začal 

zajímat o literaturu a hlavně o studium anglického jazyka. Texty anglosaské kultury, které mu 

zprostředkovávala profesorka angličtiny Marchiarová na střední škole, a jimi předané hodnoty 

ho doprovázely po celý život. Tento zájem ho později přivedl k překladům anglické poezie, 

jimž se intenzivně věnoval, a které jsou paralelní činností k vlastní tvorbě. Do roku 1937 

trávil Fenoglio každé léto v oblasti Langhe, přesněji v San Benedettu nebo Murazzanu, tam 

také zasadil celé svoje dílo. Během studií na střední škole se seznámil se dvěma výjimečnými 

lidmi, Leonardem Cocitem, profesorem italštiny, a s docentem filosofie Pietrem Chiodim; oba 

ovlivnili jeho intelektuální dráhu, vstoupili posléze do partyzánských jednotek a později byli 

deportováni do Německa, kde zahynuli. 

Po ukončení studia na střední škole v roce 1940 se Beppe Fenoglio zapsal na 

univerzitu v Turíně, obor literatura, kde složil osm zkoušek, ale kvůli válečným událostem 

studia nedokončil. Přerušení studia bylo hlavně pro jeho matku velké zklamání, neboť ta 

viděla v profesorské kariéře svého syna možnost, jak se vymanit z venkovského prostředí, a 

jak postoupit po sociálním žebříčku a vyřešit tíživou ekonomickou situaci, ve které rodina žila 

již dlouhá léta. Fenoglio však měl již jasno v tom, co je jeho pravé poslání. Svědectví o tom 

podává jeho sestra, Marisa Fenoglio: 

„Scrivere! Scoprirsi dentro una vena feconda e dirompente, prendere coscienza del 

proprio talento, aderire con tutte le forze a una passione che gli stava cambiando la vita: per 

Beppe fu tutt’uno. Si sentì chiamato dal destino (…) Se ci fu un’ora, un giorno, in cui Beppe 

decise di prendere la penna in mano e mettere per iscritto i suoi pensieri, quel giorno nessuno 
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lo registrò, nessuno di noi si accorse di ciò che stava succedendo. In quegli anni di precarietà 

economica, eravamo più che mai un ménage di ritmi fisiologici e di ricambi di biancheria. 

Eravamo disattenti e impreparati, ma anche grezzi, frenati da generazioni di ruvidezza 

langarola, da un malinteso senso di pudore, tutto fenogliesco, da una tendenza congenita a non 

lasciarsi andare, a preferire anche tra di noi una battura salace e impietosa a un discorso 

impegnativo e serio (…) Un giorno altrettanto imprecisato della fine degli anni quaranta, sul 

tavolo della nostra sala da pranzo comparve una macchina da scrivere e da quel momento, per 

tutti gli anni a venire, vi troneggiò.“15  

Fenoglio měl s matkou konfliktní vztah, jejich představy o životě se značně lišily, 

matčina neústupná povaha, jakož i neshody matky se synem se objevují jako témata v četných 

autorových dílech. Také o tom vypovídá Fenogliova sestra: 

 „(Beppe)… si ritirava in camera e attaccava a lavorare. Noi dall´alto percepivamo 

quei tre segni inconfondibili  della sua presenza in casa: il fumo delle sigarette, la tosse, il 

battere dei tasti della macchina da scrivere… (…). La passione di scrivere di mio fratello era 

legata inscindibilmente  al vizio delle sigarette.  Le due cose insieme erano più che sufficienti 

a far dire a mia madre che Beppe conduceva una vita dissoluta. Fumare costava, era un vizio 

esecrabile e quantificabile. E per quelle 50 o 60 sigarette al giorno che lui si fumava, ma 

quante erano in verità?, scoppiavano tra loro le liti più devastanti, quelle che avvelenano la 

casa per dei giorni. Quando si annunciavano, mio padre si affrettava a chiudere porte e 

finestre per via dei vicini e se la svignava....I soldi e il fumo ne erano lo spunto, ma erano 

scontri esistenziali, violentissimi tra due che parlavano lingue diverse.”16 

Pro jeho matku, „il pensiero che si potesse vivere la vita per scrivere  era 

inconcepibile. Se lo poteva immaginare tutt’al più come un capriccio, un passatempo per 

gente aristocratica, un privilegio di famiglia della borghesia… quei ceti sociali a cui lei 

pensava  che il figlio potesse anche accedere, per matrimonio e facendo carriera, all‘ 

università  o in un’industria. 

Erano quelli gli sbocchi a cui tendeva quando lo aveva fatto studiare, non certo perché 

si mettesse a scrivere libri che avevano il demerito, e lei lo toccava con mano, di renderlo 

estraneo al mondo in cui viveva, ai problemi della vita…Un’attività da guardare 

benevolmente se fosse stata almeno continuativa, remunerata, sicura, mentre invece era piena 
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di intoppi, di incertezze, di cose non dipendenti dalla propria volontà, ma dal consenso 

altrui…“17 

Dokud Fenoglio žil, jeho matka odmítala kategoricky číst cokoli z jeho pera: „Non ho 

bisogno di leggerti! Io ti conosco!“18  

Fenogliův vztah k rodině je patrný v celém díle, v mnohých postavách najdeme povahové 

rysy  nejen matky, ale i otce, který měl velký vliv na formování charakteru autora, tíhnoucího 

k lidským hodnotám, spravedlnosti a smyslu pro konkrétnost. Kromě rodinné tradice je ve 

Fenogliově tvorbě patrna vazba na hodnoty, které se pojí k životu na venkově a na malém 

městě. 

V roce 1943 byl Fenoglio povolán do zbraně a prodělal výcvikový kurz pro důstojníky 

v Cevě a pak v Pietralatě. Po Badogliově proklamaci (8. září) a po rozpadu vojska se vrací 

domů, rozhodne se vstoupit mezi partyzány a podílet se na odboji v rodném kraji Piemontu. 

Toto rozhodnutí je především volbou morální, která poznamenala celou jeho následující 

existenci: rodný a milovaný kraj, jenž mu byl dříve ztělesněním míru a životodárným 

zdrojem, se stane dějištěm bojů a kolébkou smrti. Jeho rozhodnutí se ztotožňuje s volbou i 

jiných intelektuálů, kteří, byť pacifisticky smýšlející, v okamžiku, kdy nacismus a fašismus 

pustošily tehdejší Itálii a celou Evropu, se chopili zbraně.   

V témže roce se Fenoglio podílel na dobytí četnických kasáren v Albě, kde byli uvězněni 

otcové těch, kteří odmítli vstoupit do fašistického vojska. V lednu 1944 vstoupil do 

partyzánského odboje, nejprve ke komunisticky orientovaným oddílům „rudých“ 

z Garibaldiho brigády. Později, po uvěznění a následném propuštění celé rodiny 

Fenogliových, přestoupil Beppe do řad „modrých“ (tzv. Brigate Giustizia e Libertà, inspirující 

se spíše liberálně socialistickými ideály), se kterými se podílel na osvobození Alby (10. října 

až 2. listopadu 1944). Tato událost mu poskytla téma pro sbírku povídek s příznačným 

názvem  I ventitré giorni della città di Alba. 

Zimu roku 1945 strávil Fenoglio v úplné izolaci v Cascina della Langa poté, co generál 

Harold Alexander vydal rozkaz k rozpuštění jednotek a k přerušení bojů do jara. Fenoglio se 

účastnil bitev v období nejtvrdších měsíců partyzánského odboje a přišel při tom o mnoho 

přátel. Poté ho odvolali do Monferrata, kde pracoval jako překladatel a styčný důstojník mezi 

italskými a anglickými jednotkami. Tato pozice mu umožnila získat určitý odstup a 

introspektivně reagovat na události, které se děly kolem něho. Po válce tuto zkušenost zúročí 

ve svém díle. 
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Itálie byla osvobozena 25. dubna, 2. června 1945 se konalo referendum o budoucím 

uspořádání státu, v němž  Fenoglio volil monarchii. 

Po válce se Beppe Fenoglio vrátil k rodičům, dlouho si však nemohl zvyknout na 

normální život. Problém obtížné adaptace na běžný občanský život po válečných 

zkušenostech se objeví také jako jedno z témat ve Fenogliově tvorbě, dá impuls k zobrazení 

hrdiny, který není schopen běžný život přijmout. Fenoglio však přijal práci ve vinařském 

podniku Marenco, kde vyřizoval korespondenci se zahraničními zákazníky. Jeho sestra to 

komentuje následovně: 

„Quel lavoro non era stato una sua scelta, ma un modo per venire incontro a mia 

madre, che lo voleva seduto al sicuro, dietro una scrivania, a condurre una vita regolata da 

precisi orari d´ufficio. Convincerlo non fu facile, a monte c´erano state battaglie violente e 

Beppe all´inizio sopportò male il lavoro e il sopravvento materno.“ 19 Četl a navštěvoval 

kulturní kroužky, kde pořádal konference a čtení o anglické a americké poezii; mezi hlavní 

autory, kterými se zabýval, patřili Donne, Coleridge, Hopkins, Eliot, Poe; překládal mladé 

autory, jako byl například Creeley. Na ukončení univerzitních studií však již nepomýšlel.  

Uchoval si silnou vazbu na anglosaskou literaturu a kulturu, která mu 

zprostředkovávala hodnoty, jež nenacházel ve fašistické Itálii. Byl to odklon od italské reality 

a znamenal volbu „lidštějšího modelu“, ke kterému Fenoglio vždy tíhnul. Zároveň byl příklon 

k cizí literatuře možností, jak se vymanit z těsného kabátu italské fašistické kultury. 

Nezaujímal tento postoj sám. Další autoři, například Cesare Pavese nebo Vittorini, se 

zasloužili o uvádění americké literatury do Itálie, a to jak překladatelskou činností, tak 

literárněhistorickými pracemi. Fašistická ideologie velebila především domácí ctnosti a 

uzavírala se zahraničním vlivům, snažila se vytvořit umělou jednotnou italskou identitu, 

přičemž však nechtěla brát na zřetel rozrůzněnost italských krajů. Tento stísněný prostor se 

zdál mnoha autorům sterilní, takže hledali zdroje inspirace a vitalitu mimo Itálii. 

To se projeví i v jazyce autorů jako byli Fenoglio nebo Pavese, vytvářejí vlastní osobitý jazyk, 

který nereaguje na tehdejší požadavek čistého a nekontaminovaného jazyka, nýbrž na nutnost 

přepsat vnitřní jazyk, který by byl propojen s myšlenkovými pochody literárních postav tak, 

aby vytvářel zároveň i jejich charakter, i přímo vypovídal o jejich vnitřním světě.   
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Tak se vysvětluje i Fenogliova tendence psát některá díla nejprve v angličtině (viz Ur 

Partigiano Johnny). Angličtina se pro něho stává tzv. soukromým jazykem, „lingua mentale, 

lingua privata allo stesso modo del dialetto dei suoi paesi“.20 

Marisa Fenoglio vzpomíná  na hádku s matkou, v níž Fenoglio vzkřikne: „Lo sai cos’è 

l’inglese per me? Riesci ad immaginartelo? Io, che leggo, che scrivo, che penso in inglese,  

che mi calo in quella lingua come fosse la mia, che ne faccio quel che voglio, io adesso potrò 

solo più scrivere delle lettere commerciali!”21 

Fenoglio tíhnul k vnějším vzorům kultury, přesto však zůstal vždy pevně zakotven v Itálii, byl 

to opravdový Piemonťan povahou i duší. Je zajímavé, že se u něj neobjevovala touha 

vycestovat do ciziny a změnit tím svůj život, jako to udělali i jiní. Neodmítal  vlastní prostředí 

v celku, nenahrazoval ho, ani netíhnul ke kosmopolitismu, byl pevně sžit se svým rodným 

krajem; to, že inklinoval k cizím vzorům, u něho nebyl útěk, ale hledání osobní morálky a 

vnitřního řádu. Angličtina formovala spíš jeho charakter a přesvědčení a dotvářela jeho 

způsob myšlení. 

Zbývá mu dostatek času na vlastní tvorbu. Přestože měl kontakty s literárním světem, nikdy 

se v něm nezabydlel a zůstával stranou.V  roce 1957 se odmítl zúčastnit ceny Premio Pavese, 

ale později získal například Premio Prato za román  Primavera di Bellezza a dva roky poté 

získal cenu Premio Alpi Apuane za povídku Ma il mio Amore è Paco. Posmrtně mu byla 

udělena cena Puccini-Senigallia za povídku Un giorno di fuoco. V roce 1968  získal Il 

partigiano Johnny cenu Prato podruhé. 

V roce 1961 se Fenogliovi narodila dcera Margherita. Již v této době se objevují první 

příznaky nemoci, která nejprve vypadala jako tuberkulóza. Brzy na to mu byl diagnostikován 

nádor na průduškách a byl hospitalizován v turínské nemocnici Molinette, kde zemřel 18. 

února 1963. Dne 10. března roku 2005 mu byla Univerzitou v Turíně udělena laurea honoris 

causa v oboru jazyk a literatura, kterou převzala jeho dcera Margherita Fenoglio a tak byl 

oficiálně doceněn. Splnilo se tak to, co řekl kdysi v afektu své matce, když ho neustále 

vyzývala k ukončení studií: „ Madre, la laurea me la porteranno a casa“. 

 

Geneze autorových děl je značně složitá, ani prosadit se v literárním světě nebylo pro 

Fenoglia jednoduché. Svá díla nevytvářel rychle ani snadno; sám o tom říká: 
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„Scrivo per un´infinità di motivi; per vocazione, anche per continuare un rapporto che 

un avvenimento e le convenzioni della vita hanno reso altrimenti impossibile, anche per 

giustificare i miei sedici anni di studi non coronati da laurea, anche per spirito agonistico, 

anche per restituirmi sensazioni passate; per un‘ infinità di ragioni, insomma. Non certo per 

divertimento. Ci faccio una fatica nera. La più facile delle mie pagine esce spensierata da una 

decina di penosi rifacimenti.“22 

 

Fenoglio začal psát  v prvních letech po válce Appunti partigiani. V roce 1949 

v časopise „Pesci rossi“ zveřejnil první povídku, „Il trucco“, pod pseudonymem Giovanni 

Federico Biamonti. Ve stejném roce nabídl nakladatelství Einaudi strojopis souboru  Racconti 

della guerra civile a román La paga del sabato, podporován Calvinem, který vypracoval na 

obě díla kladný posudek. 

O rok později se Fenoglio s Vittorinim i  Calvinem setkal osobně. Na radu Vittoriniho, který 

nebyl s románem spokojen, přepracoval La paga del sabato, poté se věnoval sbírce povídek 

Racconti della guerra civile a výše jmenovanému románu, ze kterého vyňal některé kapitoly a 

přepracoval do povídek: Ettore va al lavoro a Nove lune. 

Celá sbírka byla později přejmenována na I ventitré giorni della città di Alba a vydána v roce 

1952. Tvoří ji 12 povídek, situovaných do prostředí Langhe v období ihned po skončení 

války. Tato sbírka se nejvíce blíží neorealistické poetice. Dalším dílem je La malora, 

dokončená v roce 1953 a vydaná v knižnici I Gettoni. V záložce ke knize Vittorini  kritizoval 

literární styl mladé generace i samotného Fenoglia. To zkomplikovalo jejich vzájemné vztahy 

i vztah s nakladatelsvím Einaudi. V roce 1958-59 Fenoglio přešel ke Garzantimu. 

V roce 1955 vyšel v časopise „Itinerari“ překlad Coleridgeovy Balady o starém námořníku 

(The Ballad of the Ancient Mariner). Během těchto let se začíná rýsovat autorův záměr 

převyprávět zkušenost italského odboje; nashromážděný materiál nebyl úplný a byl zveřejněn 

až o deset let později pod názvem Il Partigiano Johnny. Na projektu začal Fenoglio pracovat 

v roce 1958 s nakladatelstvím Garzanti, které mělo však výhrady, a proto autor přepsal první 

část (Primavera di bellezza) a opustil myšlenku na jedno souhrnné dílo. 

Proto v roce 1959 vyšla Primavera di bellezza již ne jako první část rozsáhlejší práce, ale jako 

dílo samostatné, za nějž mu byla udělena cena Prato. 

Kolem datace a rekonstrukce tohoto neúplného a provizorního díla, který však autorovi vynesl 

titul jednoho z předních autorů  Novecenta, se mezi kritiky a filology vedly ostré spory. 
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Materiál se jeví téměř jako filologická záhada, která v sobě skrývá mnoho možných cest, 

vedoucích k různým názorům a zejména k doměnkám o rukopisech možná ztracených. 

Nakonec se ustálily dvě hypotézy: vydavatelé kritické edice datují vznik první redigované 

kopie do  druhé poloviny čtyřicátých let, zatímco Cortini, Bigazzi a Saccone ji situují 

do poloviny padesátých let, do let 1956 až 1958, mezi díly la Malora a Primavera di bellezza. 

 

 

Právě v poslední úpravě  Primavera di bellezza Fenoglio propojil materiál toho složitého 

příběhu tak, že hlavní hrdina Johnny umírá během občanské války, 11 dní před složitým 

návratem z Říma do Piemontu 8. září 1943. Předchozí verze, která předpokládala 

pokračování, naopak začínala před povoláním hrdiny do zbraně a končila návratem domů. 

První verze románu Il Partigiano Johnny, která je nejvíc protkaná anglicismy, začíná právě 

těmi dny, které Johnny strávil v Albě po dobrodružné cestě zpátky domů a líčí jeho 

partyzánské příhody  do roku 1945, včetně bitvy u Valdivilla, kde se fašistickým jednotkám 

naposledy podařilo dospět k vítězství. V této verzi Johnny zůstane naživu. Druhá verze 

(abstraktnější a symboličtější) začíná o něco později a končí hrdinovou smrtí ve stejné bitvě u 

Valdivilla. 

Kromě těchto dvou verzí známe úryvek z dřívější doby, který byl napsán v poitalštěné 

angličtině teměř makaronského charakteru, nazývaný Ur Partigiano Johnny. Popisuje 

poslední dva měsíce italského odboje a bitvu u Valdivilla před osvobozením. Fenoglio 

vícekrát zdůraznil, že toto své dílo napsal nejprve v angličtině a pak si jej dopřekládal. Jeho 

angličtina byla velmi osobní se zvláštní strukturou, která neodpovídala normě tohoto  jazyka. 

Poté, co se vzdal projektu na další román s partyzánskou tématikou (jeho úryvky shrnula 

nejprve Maria Corti do kritického vydání Opere pod titulem Frammenti di romanzo, později 

je vydal Dante Isella pod názvem L´imboscata), napsal Fenoglio Una questione privata, dílo, 

které vyšlo několik měsíců po autorově smrti a vytváří svého druhu dodatek ke sbírce povídek 

Un giorno di fuoco.  

Pro svou dceru Margheritu napsal Fenoglio v roce 1960 i dvě pohádky.  

O rok později, v roce 1961, sepisuje na Calvínův podnět  tři povídky pro mezinárodní literární 

soutěž  Formentor. Název sbírky  Racconti del parentado  nakladatelství Einaudi v okamžiku 

podepsání smlouvy změnilo na Un giorno di fuoco, ale kniha nemohla vyjít vzhledem k tomu, 

že Fenoglio měl v té době podepsanou smlouvu s jiným nakladatelstvím  

(Garzanti).V témže roce Fenoglio napsal novou sérii povídek známých pod názvem I 

penultimi. 

 



 V roce 1962 přebírá pak Fenoglio ve Versilii cenu alpi Apuane za povídku Ma il mio amore è 

Paco, která  vyšla v časopise „Paragone“.  

 

Literární kritika se začala zabývat  podrobněji dílem Beppe Fenoglia až po konferenci 

„Convegno Nazionale di Studi sull´opera e la figura di Beppe Fenoglio“, která se konala 

v roce 1973 v Albě, u příležitosti desetiletého výročí úmrtí; následovala řada kritických  prací 

a esejů prohlubujících znalosti a poznatky o autorovi. Vznikaly práce, které se snažily o 

filologickou a historickou klasifikaci autorova díla, objevily se nové povídky a úryvky, které 

autor nevydal a neustále je přepracovával.Významnou práci provedla Maria Cortiová a tým 

pod jejím vedením, který se pokusil o přesné určení vzniku autorových děl, dataci 

rozpracovávání různých motivů a variant textu. Poslední kritické práce se zabývají právě 

těmito edicemi děl, která nebyla vydána za jeho života, a které podnítily nové diskuse a 

polemiky, na nichž se podíleli mnozí badatelé, mezi nimiž byl nejvýznamnější prof. Eugenio 

Corsini.23 Tyto diskuse se týkaly hlavně datace a textu Il partigiano Johnny, jeho vydávání a 

různých přepracování.  

 

Fenogliova tvorba se rozvíjí kolem dvou stěžejních témat, která se proplétají celým dílem: 

jedním tématem je partyzánský odboj, druhým venkovský život. Obě tato témata byla osobní; 

Fenoglio měl silnou vazbu na svůj rodný Piemont a účastnil se odboje. Fenoglio popis odboje 

nepojímá jako čistý dokument, ani jako idelogický manifest, události jsou popsány vždy skrze 

jednotlivce, který je reflektuje. Fenoglia zajímá především  boj o přežití a násilí, které se 

projevuje bezprostředněji  ve vojenském konfliktu, ale které existuje i v běžném venkovském 

životě. Zde se násilí projevuje jako reakce na materiální chudobu a nedostatek, vychází 

z nespokojenosti a z bezvýchodné situace, v níž lidé v oblasti Langhe žili. Fenoglia zajímá 

primitivní sklon člověka k násilí. Postavy v jeho povídkách a románech, žijící na nevlídném 

venkově, jsou často obětmi chudoby a zneužívání, to v nich vyvolává touhu po vzpouře, vzdor 

a zatrpklost. Násilí se objevuje hlavně ve vyprávění z partyzánského prostředí, Fenoglio nijak 

události nepřikrášluje, vypráví je tak, jak se udály, zcela objektivě a věrohodně.  

Jeden z důvodů, proč Beppe Fenoglio psal, byla hlavně potřeba reflektovat a vnitřně si 

uspořádat zážitky, které vždy nebyl schopen prožívat podle svých představ, hlavně co se týče 

mezilidských vztahů. Maloměstská rodina poslala Beppeho studovat na klasické gymnázium a 

na univerzitu, čímž se vzdálil od svého původního sociálního prostředí. Toto svého druhu 

                                                 
23 Viz  např. Eugenio Corsini: La natura e il mondo contadino in B.Fenoglio, Centro culturale B.Fenoglio, 
Murazzano, Atti del convegno, Murazzano, 3 ottobre 1998. 

 



odcizení mu způsobilo určité potíže. Odůvodňuje se tím i jeho sklon k samotě a k úzké selekci 

přátel, kterými se obklopoval, a kterým se svěřoval. Dával často přednost tiché kontemplaci 

krajiny a snažil se postihnout podstatu lidských vztahů i věcí každodenního života. Fenoglio 

nevidí život na venkově jako idylu, jeho popis nemá nic společného s folklórem. Jeho vztah 

k venkovu a k přírodě je tak niterný, že u něj nenacházíme jakékoli tendence se z tohoto 

prostředí vymanit, odejít  žít do města nebo dokonce do jiné země, narozdíl od Paveseho, 

který se vydal opačnou cestou a zvolil městský život.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Téma venkova: La malora 

 

Téma venkova se vine celým dílem autora, nejlépe je však zpracováno v tomto 

krátkém románě, který vyšel v roce 1954 a který si proto zaslouží bližší pozornost. Poetikou 

je blízký neorealismu, způsob popisu venkova odkazuje až k Vergovi a jeho veristickým 

románům.  Samotný název La malora vyvolává pocit prokletí, které postihuje jak kraj, tak 

postavy příběhu, který se v něm odehrává. Vittoriniho kritika nebyla vůdči románu zrovna 

pozitivní a způsobila roztržku mezi oběma autory a zároveň mezi Fenogliem a 

vydavatelstvým Einaudi. 

Hlavní postava, Agostino, je nejmladší z chudé vesnické rodiny v kraji Langhe. 

Nejstarší bratr Stefano, zažije ve vojenské službě okamžik volnějšího života mimo domov, 

pak se vrací domu k práci na statku. Nejmladší Emilio, jak bylo v italských venkovských 

rodinách zvykem, byl poslán do semináře a určen pro církevní dráhu, která mu má zajistit 

živobytí. V semináři však zažije stejně tvrdé podmínky jako doma, trpí hladem a zimou, 

posléze u něho propukne tuberkulóza. V rodině vládne tvrdou rukou otec, vše je podřízeno 

nezbytnosti se uživit. Agostino je prodán do služby k lakotnému sedlákovi do jiné vesnice, 

aby vydělal peníze. Žije v této rodině jako podruh, tvrdě dře v nevlídném prostředí, touží po 

domově, ale cestu domů odkládá, doufá, že se tak stane žádanějším. Přichází nakrátko domů 

v době kdy otec onemocní, ale nestihne ho již živého. Zůstat doma je nemožné vrací se tedy 

do služby. 

„Non ci misi un minuto a capire che anche mancato mio padre io non ero più di 

bisogno a casa. Non ci restava un soldo, eravamo alla mercè della più piccola disgrazia, ci 

aveva lasciato dalle sei alle sette giornate di terra e un uomo dell‘ età e della taglia di Stefano 

poteva lavorarsela tutta da solo. Io avevo sperato che con la morte di nostro padre i miei mi 

facessero fermare a casa per sempre...mia madre mi guardava da raro e le volte che potevo 

fissarla negli occhi sembrava dirmi: „rassegnati a tornartene via....““24 

Románem se mihnou další postavy. Lidé dohnáni bídou k sebevraždě, venkovští nádeníci, 

kteří prchají z tvrdé služby, Agostinův kamarád Mario Bernasca, který se snažil uniknout do 

města a najít snadnější existenci. Snaží se Agostina přemlouvat k útěku do Alby, avšak 

Agostino je příliš vázan na svůj kraj a rodinu, než aby volil tuto cestu. Ani v milostném životě 

nemá Agostino žádnou šanci, služebná, do které se zamiluje, se vdává za muže, kterého ji 

vybere otec. 

                                                 
24 Beppe Fenoglio: La malora, str.169,  Beppe Fenoglio Romanzi e racconti, Einaudi, Torino 2001.  

 



Po odchodu staršího bratra na práci k bohatším příbuzným a po návratu na smrt nemocného 

Emilia domů není nikdo, kdo by na statku pracoval, Agostino se tedy vrací. Domů se vrací 

rád, ale očekává ho jen dřina bez jakékoli nadějě na lepší existenci.  

Na tomto poměrně skromném epickém příběhu Fenoglio vykresluje poměry v kraji, který 

dobře zná. Pravým protagonistou tohoto příběhu není Agostino ale jsou to Langhe, kraj 

prokletý bídou a obývaný lidmi, kteří jsou s nim spjatí životem i smrtí. 

Lopotná práce a úsporný boj o přežití určují celý jejich život. V Agostinově rodině není pro 

vyjádření citů téměř místa vztahy mezi otcem a synem, matkou a otcem jsou redukovány na 

vztahy pracovní, silné vazby mezi nimi vycítíme z náznaků, zůstávají navždy nevyřčené. 

V rodině sedláka, kde Agostino slouží, převládá brutalita a násilí. Sedlák nakládá se svou 

ženou i se syny jako s tažnými zvířaty:  

„Mi hai sempre adoperata come se fossi una macchina di ferro, ma adesso vedi che 

sono di carne ed ossa“25, říká mu žena, když definitivně ulehne, vyčerpaná dlouholetou 

namáhavou prací. 

Sedlák však sám k  sobě argumentuje: 

„Qui mi tenete tutti per il vostro aguzzino. Ma lo sapete perchè io tiro e vi faccio tirare 

e non vi do niente di più del necessario. E se non fallisco nei miei piani dovete sempre 

ringraziarmi per avervi insegnato a star male oggi per non star peggio domani. E non venitemi 

a dire che peggio di così non si può stare, perchè io ci metto poco a dimostrarvi il 

contrario.”26 

Když se Agostino zamiluje do mladé služebné, postačí mu deset minut na to, aby ji vyjádřil, 

co cítí, a domluvil s ní plán do budoucna. Ale i tato dívka se bezeslova odporu podřizuje vůli 

rodičů : 

lla paura di perder per un´ora l´affare, perchè così la loro Fede si 

posava nella roba.“27 

ří, netouží měnit pravidla kolem sebe a neuvažuje ani o radikální změně své životní 

                                                

a zákonům majetku, Fenoglio požívá slovo „roba“, které svědčí o veristickém vlivu

„Fede era stata chiesta in sposa da uno dei fratelli Busca di Castino e i suoi erano 

volati su a prenderla ne

s

 

Agostino je spjat se svým krajem a se svojí rodinou nerozlučným poutem. Proti svému osudu 

se nebou

situace. 

 
25  Tamtéž, str.189. 
26 Tamtéž, str.191. 
27 Tamtéž, str.198. 

 



Umíněně se vrací do stejných podmínek ze kterých vyšel, nikdy nepřetne své kořeny, jen 

v takovém prostředí se cítí bezpečně. Jeho přítel Mario Bernasca mu navrhne odchod do 

města, 

: 

o? Sei anche tu di quelli che crepano sulle Langhe solo perchè 

ci sono

ere la 

o della 

akotil, 

ňatky, proto zůstávali na jednom místě jako zajatci, i když možnosti 

on 

 voleva figurarsene una cercava di figurarsi Alba. Mi stampai in testa i 

 se s městem nikdy nesžil, jeho kořeny jsou na vesnici, 

pocit´u u, 

 che all´occhio mi 

vo 

 

em méně zhuštěným a tragickým, odráží v celém jeho díle. 

                                                

kde je možné se protloukat, nalézt snažší existenci, otevřít se modernějšímu světu, mít 

možnost svobody

„Non ti senti il coraggi

 nati?“28 

Agostino však uvažuje takto: 

„Ma non potevo mica dirgli a un originale come Mario che, a parte il coraggio e il 

naturale, conservare il posto da Tobia era per me una maniera come un´ altra di ten

memoria di mio padre che mi ci aveva aggiustato prima di morire, e di salvare il rispett

mia famiglia, che almeno avrebbe sempre saputo dove ero il giorno e la notte.“29  

Nejde však pouze o vztah k rodině, ale i o vztah k půdě: vlastnit kus pole a domu bylo 

zárukou přežití. Bez toho se lidé cítili vydáni na pospas komukoli. Proto sedlák Tobia l

proto se domlouvaly s

vylepšit vlastní situaci byly mizivé. Město Alba je jiným světem, kde je život snažší a 

příjemnější:  

  „A San Benedetto si parlava sempre d´Alba quando si voleva parlare di città, e chi n

n’ aveva mai viste e

campanili, le torri, e lo spesso delle case, e poi il ponte, e il fiume, la più gran acqua che io 

abbia mai vista.”30 

 Agostino je však venkovan, který by

je ostych před místní mládeží, jakoby se styděl, není ve svém prostředí, ztrácí odvah

lidé v Albě mu připadají víc než on: 

“Guardavo tutto e tutti e mi faceva strano che nessuno guardasse me. Ma c´era una 

cosa che non mi riusciva di fare, guardare in faccia i ragazzi d´Alba

sembravano della mia età ; li vedevo avvicinarsi, nell’incrociarli era più forte di me, dove

chinare gli occhi, per poi voltarmi a guardarli una volta passati.”31 

V Agostinovi promlouvá do velké míry sám autor, není těžké spatřit zde autobiografické

prvky. Jeho láska k Albě, kolísání mezi maloměstem a vesnicí a bytostné sepětí s rovnou 

pahorkatinou se, byt´způsob

 
28 Tamtéž, str. 183. 
29 Tamtéž, str. 183. 
30 Tamtéž, str. 151. 
31 Tamtéž, str. 152. 

 



Návrat domů je pro Agostina jedním ze světlých okamžiků jeho života, ale jen na pozadí ještě 

horší situace, kterou zažil.  

  „Arrivato a San Benedetto, posai il mio fagotto in mezzo alla strada e feci giuramento 

ane e cipolla, purchè senza più un padrone.“32 

Do bud  

o e s’ 

ce “La 

luvě 

ínkách. 

ější účati, za strohým 

popisem c 

 do 

obě hojně používali 

                     

di  non lamentarmi mai anche se dovevo restarci fino a morto e sotterrato e viverci sempre 

solo a p

oucna se před Agostinem nic neotvírá, jeho příběh uzavírá už nemohoucí matka těmito

slovy. 

“E tutti noi che saremo lassù teniamo la mano sulla testa di Agostino che è buon

è sacrificato per la famiglia e sarà solo al mondo.”33 

Fenogliův román La malora se svým zpracováním blíží k neorealismu, ale není 

pouhým dokumentárním záznamem skutečnosti. Z neoeralismu si Fenoglio odnáší zájem o 

prostého člověka, o sociální problematiku, smysl pro konkrétní skutečnost a práci s nářečím. 

Zobrazením venkova ve znamení prokletí se Fenoglio blíží Vergovi, hlavně jeho povíd

roba”. Fenoglio se snaži o naprostou upřímnost,  o pravdivost bez příkras. Ve své předm

k prvnímu vydání tohoto krátkého románu Elio Vittorini upozorňuje mladé autory na 

nebezpečí provinčního naturalismu, při popisování podobných skutečností a vybízí je k 

přesahu a k univerzálnosti.34 Fenoglio to ve svém románu  dokázal.  La malora není jen 

výsekem ze života na piemontském venkově, je to román o záporném a bolestném vztahu 

člověka ke své zemi, která je jednou pro vždycky člověku daná. Tento vztah není zrušitelný , 

ani rovný, člověk je v něm obětí a žádným způsobem se z něj nemůže vymanit. Přitom je 

člověk vždy osamocený bez reálného kontaktu s ostatními, kteří žijí ve stejných podm

Ani Bůh člověka nedoprovází a nestojí na jeho straně. Neštěstí ho provází na každém kroku, 

vznáší se nad jeho životem jako osud. Fenoglio dobře zná popisovanou zkušenost a 

pahorkatinu miluje. To ho však nevede k idealizování či mytizování skutečnosti, naopak jeho 

vyprávění je odměřené a suché, bez jakékoliv lítosti, hodnocení či vn

 však vane zoufalství a bolest. Za všemi postavami a to nejen tohoto románu, nakone

můžeme vidět jeho samého, protože on je jedním z lidí tohoto kraje. 

Na závěr bych ráda upozornila na některé zvláštnosti Fenogliova jazyka, který je

velké míry ovlivněn piemontským dialektem z oblasti Langhe. Jak jsem již uvedla, jedním 

z rysů neorealismu byla práce s regionáními nářečími. Autoři v té d

                            
32 Tamtéž, str.200. 
33 Tamtéž, str.202. 
34 Walter Mauro: Invito alla lettura di Fenoglio, Mursia, Milano 1983 

 



dialekt  

a 

 operazione linguistica è più complessa di quanto 

verso il 

ině. Fenogliova italština nepřebírá jenom jednotlivé výrazy, 

e svém výsledku je 

tandardní italština pozměněna. 

imenti in tutta casa 
…“ (místo „per fortuna“) 

…cosa poteva fare senza penare era solo stare davanti alle bestie…“38 (konstrukce z 
  

cké 

aný výraz, 
řevzaný z piemontského  a mira, které znamená: all’altezza, al punto di)  

…ma io le dissi di schivarmeli…“  (od schivié, scansare, ale také scartare) 

                                                

u proto, aby se co nejvíce přiblížili realitě, kterou chtěli popisovat. Olga Lombardi ve

své studii o Fenogliovi a o jazykové stylizaci neorealistů35 uvádí:  

„Fenoglio utilizza quasi esclusivamente le proposte linguistiche cioè l‘innovazione 

espressiva del parlato nei confronti della lingua letteraria. Il distacco da questa è solo 

apparente, è l’esito positivo di una ricerca di naturalezza di una sprezzatura verso la tendenz

aulica che nella nostra letteratura ha sempre distinto la lingua scritta da quella parlata; in 

realtà Fenoglio dedica all’elaborazione della sua testimonianza un impegno espressivo non 

minore di quello morale e civile, e la sua

lasciano supporre i risultati, la cui verosimiglianza e naturalezza sono raggiunte attra

filtro di una raffinata cultura letteraria.” 

Vliv piemontštiny je nejvíce patrný právě v románě La malora, což se projevuje jak 

v lexikální, tak v syntaktické rov

ale je celkově ovlivněna strukturou dialektu, který se do ní promítá, takže v

s

Všimněme si například konstrukcí, které neodpovídají spisovné italštině:  

 
 
„Fortuna che il mio padrone m’aveva anticipato tre marenghi, altr

36nostra
 
„…Tobia mi rimise sotto e arrivato a scuro“ 37 („arrivata la sera“) 
 
„
piemontštiny obzvláště pak výraz era solo stare: a l’era mach sté; mach: solamente, složené z
ma-magis e che-quid) 
 
„…non me ne sarebbe fatto niente...“39(non me ne sarebbe importato niente, charakteristi
použití výrazu: a mna fa gnente = non me ne importa) 
 
„Come la mia famiglia sia scesa alla mira di mandare…“  (velmi často použív

40p
 

41„
 
„…e con un fagottino di roba mangiativa“42 (roba da mangiare) 

 

, in Romanzie e racconti, Giulio Einaudi Editore, Torino 2001, str.141 
35 Olga Lombardi: Narratori italiani del secondo Novecento, Longo Editore, Ravenna, 1981, str. 144 
36 Beppe Fenoglio: La malora
37 Tamtéž, str.141. 
38 Tamtéž, str.145. 
39 Tamtéž, str.149. 
40 Tamtéž, str.142. 
41 Tamtéž, str.141. 
42 Tamtéž, str.143. 

 



 
„…chi aveva la censa, chi il macello gentile…“ 43 (censa, velmi často používané, ve smysl
rivendita di sale e tabacchi, původně v piemontštině. Acensa

u 
, ze středověké latiny accensa, 

 význam spojení “Macello gentile” se nepodařilo objasnit, 
asto se termín 

acházel na vývěsních tabulích řeznictví v Langách)  

iente) 

…non mi vai mica con quello stroppo di pelandracce  (strup, modifikace slova  trup “stuolo 

landrasse, epiteton, který se vztahuje k ženám, “pelandrone”) 

Donna con del buon tempo “46 (donna che hai del tempo a disposizione) 

“  

iemontská vsuvka, slouží k zvýraznění 
rčité skutečnosti) 

…ma io che avevo i bracci…“  (místo  le braccia) 

e dava dei nomi…“  (dé ‘d nom: insultare) 

o per miria…“51 (míra ještě dnes užívaná v 
ialektu, 10 Kg) 

dello del cane“  (al fracasso, baccano) 

…trovò che avevo l’aria brava…“  (brava/o  v piemontštině znamená buona/o, nebo 

comandava qualche lavoro…“  (ordinava) 

z già pì  v negativní 

…Tobia disse “Siamo a una buona mira „  (v. sopra, a buon punto) 

                                                

“cosa tolta in affitto o in appalto”;
mohlo by znamenat řeznictví, kde se prodává bílé maso, ale to není jasné. Č
n
 
„…ma il denar di quella vendita non ci fece pro“44 (non ci servì a n
 

45“
di persone o di animali”, ze středověké latiny troppus, “gregge”; 
p
 
“
 
„…io ero in pastura 47

 
„Basta, stette a casa ancora due mesi…“48 (Typická p
u
 

49„
 
„…nostro padre l 50

 
„…pesavo sette miria,  -   me lo pagate un mareng
d
 
„…al bor 52

 
53„

capace) 
„...gli 54

 
„...l’acciuga non aveva già più nessuna…“55 (idiomaticky použitý výra
větě) 
 

56„

 
43 Tamtéž, str.142. 
44 Tatméž, str.143. 
45 Tamtéž, str.143. 
46 Tamtéž, str.144. 
47 Tamtéž, str. 144. 
48 Tamtéž, str.144. 
49 Tamtéž, str. 145. 
50 Tamtéž, str.145. 
51 Tamtéž, str.146. 
52 Tamtéž, str.147. 
53 Tamtéž, str.147. 
54 Tamtéž, str.147. 
55 Tamtéž, str.148. 
56 Tamtéž, str.148. 

 



„…non me ne sarebbe fatto niente..“ 57 (non me ne sarebbe importato niente, charakteristické 
oužití: a mna fa gnente = non me ne importa) 

 menší míře mluví v oblasti Langhe. 

utorovi byla piemontština blízká, zároveň se díky jí více přibližuje prostředí a lidem, které 

popisuje a celé vypráv

 v ní vystupovat postavy ze své rodiny, 

 

it, ale i z uzavřenosti 

e 

sto tito 

. 

tický, zároveň si však uvědomuje, že je se svým krajem svázán 

pokrev

rni li amavo con 

                     

p
 
”...non ti piglia l’onta?” 58  (idiomatické: non ti prende la vergogna?) 
 

Text je protkán dialektem, kterým se mluvilo a dodnes v

A

ění tak nabývá na autentičnosti.  

 

Neadaptovaní jedinci a svéráz kraje Langhe 

 

Tematika venkova se kromě románu La malora v menším vrací především v povídkách, a to 

ve sbírce povídek Un giorno di fuoco (1963). Fenoglio zde chtěl vylíčit poměry na venkově 

tak, jak je sám zažil; vedle smýšlených postav nechává

převážně z otcovy strany, někdy je vypravěčem on sám v podobě malého chlapce. Proto také 

pro sbírku navrhl další titul: Racconti del parentado.  

Byly sem zařazeny tyto povídky: stejnojmenná Un giorno di fuoco, La sposa bambina, Ma il 

mio amore è Paco, Superino, Pioggia e la sposa59, La novella dell‘ apprendista esattore. 

 Ve všech těchto povídkách se objevují jedinci, kteří se ve svém prostředí nedokáží začlenit, 

nebot´ je kruté, lidé jsou nemilosrdní a osud se obrací vždy proti nejslabším. Fenogliovi  

„inadattati“ jsou většinou zoufalí z chudoby, z nemožnosti cokoliv změn

prostředí, ve kterém žijí. Zůstávají na okraji společnosti a pokud se násilně bouří, stávají s

vyvrheli. Jako u Vergy, původcem záští i utrpení je „la roba“, majetek.  

Fenoglio chtěl podat svědectví o životě v prostředí, které znal velice dobře. Morálně cítil 

nespravedlnost a popisoval společnost, ve které měly dominantní úlohu peníze,  postavení a 

rodinný původ. Ti, kdo se bouřili a nechtěli se podřídit, byli považováni za blázny. Ča

„blázni“ však pouze vyjadřovali pravdu o společnosti, ve které bylo velmi těžké si najít místo

Beppe Fenoglio je kri

ním poutem, že má stejnou krevní skupinu jako jeho obyvatelé. Ústy malého chlapce 

hovoří sám o sobě :  

„Quanto a me, debbo dire che quella miscela di sangue di langa mi faceva già da allora 

battaglia nelle vene, e se rispettavo altamente i miei parenti materni, i pate

                            

na  autorem do sbírky I Ventitré giorni della città di Alba. 

57 Tamtéž, str.149. 
58 Tamtéž, str.150. 
59 Zařaze

 



passione e quando a scuola ci accostavamo a parole come „atavismo“ o „ancestrale“ il cuore e

la mente mi volavano subito e invariabilmente ai cimiteri sulle langhe.“60 

Silný, i když rozporup

 

lný vztah k rodině a k její tradici je patrný i na vztahu Fenoglia k otci. 

 tomtéž vypovídá v románě La paga del sabato, kde je otec hlavou rodu, na který je 

ráví 

atku odradí a tak Gallesio, zaslepen zlobou, zabije svého bratra i 

ji 

kých 

e 

bambino, no! Quando si fanno certe cose, dopo bisogna morire. Certe 

ji, 

están. Protože se však 

bouří proti nespravedlnosti a nevzdá se, nýbrž se sám připraví o život, dostane se mu uznání, 

jeho ko

                                                

O

Fenoglio velmi hrdý. 

 

Jednou z nejsilnějších postav z kategorie takzvaných „inadattati“, je Gallesio z povídky  

Un giorno di fuoco. Příběh je nazírán očima chlapce (do kterého se promítá autor), který t

prázdniny u strýce v Santo Stefano Belbo. Gallesio je chudý, zadlužený a nemajetný, musí 

splácet dluh bratrovi, a tak chce uzavřít sňatek z rozumu, kterým by vyřešil svou situaci. 

Místní kněz však ženu od sň

kněze a poté se zabarikáduje doma. Policie zorganizuje na Gallesia zátah, ten se však radě

zastřelí, nežli by se vzdal.  

Gallesio ztělesňuje čiré a bezvýchodné zoufalství. Způsob, kterým je povídka ztvárněná, 

z něho dělá mytickou postavu. Příběh vypráví malý chlapec, který cítí vážnost okamžiku, ale 

jeho smysl mu není jasný. Celá vesnice sleduje události zdálky, usuzuje na to, co se děje 

z výstřelů a příběh je vlastně předáván nepřímo, čímž nabývá nereálných, téměř fantastic

obrysů. Pro místní obyvatelé je Gallesio hrdinou, který se umí byt´ bezvýchodně vzepřít a j

za to obdivován. Na chlapcovu otázku: „Non è meglio che lo prendano vivo?“ mu strýc 

odpovídá: “No! No, 

cose si fanno proprio perche si è sicuri di aver dopo la forza di morire. Guai se non fosse così. 

Guai a Gallesio!“61 

V románě La malora líčí Fenoglio bolestný a tragický vztah člověka ke svému rodnému kra

v této povídce se posouvá ještě dále a přibližuje se k mýtu; lidé respektují jistá daná pravidla, 

jedinec, který se vymyká a který se proti pravidlům bouří, bývá potr

nečné gesto se stane symbolickým gestem věčného rebela:  

„Bravo Gallesio.“ 

 
60 Il mio amore è Paco, str. 227, v Beppe Fenoglio: Romanzi e racconti, a cura di Dante Isella, Einaudi, 2001 

 di fuoco, str. 217 
Torino. 
61 Tamtéž, Un giorno

 



 „Perchè gli dici bravo?“ „Perchè è stato al gioco. Tutt´oggi ho vissuto con la paur

matta che s´arrendesse, che si facesse prendere vivo, ma lui è stato al gioco. Non m´ha fatto 

pentire.“

a 

dou:  

i pohádkovou rovinou 

(Galles

  La 

rodat svůj jediný 

 

, 

nojmenné povídce, kterého lidé z jeho vesnice dovedli 

 

 

u 

áme, jak se vše odehrálo. Aby zabránil 

skandá  

e svojí 

nici veřejným tajemstvím, kněz se 

k přece vyhnul skandálu. Superino se o svém původu dozvídá pozdě a jako poslední, 

prožívá zprávu jako hanbu a z žalu se utopí v řece:  

                     

62 

Na konci chlapcova teta shrne celou událost a vrátí celý příběh z roviny mýtu o hrdinství do 

tíživé reality kraje, který se neustále potýká se sociální nespravedlností, utiskováním a bí

„Io scappo in chiesa a pregare per le anime delle vittime di Gallesio ed anche per 

l´anima sua. E chiederò al Signore che ci perdoni tutti e ci illumini, perchè tutto il male che 

capita su queste langhe la causa è la forte ignoranza che abbiamo.“63 

Tón celé povídky se díky zornému úhlu malého chlapce pohybuje mez

io jako hrdina bojující proti nespravedlnosti, z něhož se stává legenda) a rovinou 

realistickou (rámec piemontského venkova). Podobný hrdina je například Davide Cora v

novella dell´apprendista esattore, který nedokáže splácet složenky, nechce p

majetek, což je jeho pozemek, a nakonec se raději zabije, nežli by se vzdal nemilosrdnému

sociálnímu řádu. Má dost vykořist´ování a bídy a nevidí žádné řešení. 

Další smutnou postavou, která určitým způsobem vyčnívá a nesnese tlak společnosti

ve které žije, je Superino ve stej

k sebevraždě, protože mu vyjevili velmi necitlivým způsobem jeho původ.  

Superino byl reálnou postavou, byl to Fenogliův kamarád z mládí, s nímž si hrával v létě 

v San Benedettu. Byl synem obyčejných venkovských lidí, již od mladých let měl rebelskou 

povahu a drsné způsoby i jazyk, což mladého Fenoglia fascinovalo i zaráželo. Prožil s ním

mnoho dobrodružství a příhod. 

Vypravěč se vrací již dospělý do San Benedetta na pohřeb svého strýce a při té příležitosti 

chce od místního známého slyšet o svém příteli z dětství. Dozvídá se tak, že při jedné hádce 

v hospodě místní hajný Superina urazil a prozradil mu, že je synem kněze a vesnické učitelky. 

Tato zpráva byla pro Superina velkou potupou, učitelku vždy nenáviděl a kněz se k něm

nikdy nechoval dobře. Postupně se v příběhu dozvíd

lu, kněz uzavřel výměnný obchod s bezdětnou rodinou, která již dávno chtěla nějakého

sirotka osvojit. Muž, Filippo, se přihlásil k těhotenství učitelky a po narození dítěte ho s

ženou Terezou osvojili. Přestože celá záležitost byla ve ves

ta

                            
62 Tamtéž, str. 219. 
63 Tamtéž, str.220. 

 



„Superino l´aveva fatto di notte, certo non resistendo alla vergogna di esser figlio de

prete e di quella maestra, per non sopportarsi più addosso quella carne e quel fiato, per 

castigare a suo modo quella impunita unione schifosa.

l 

“64  

 

ou 

 

rovy tvorby. O Superinově činu píše: 

„Una sorta di autopunizione che conferisce all´intera vicenda un carattere simbolico e 

 

ata a 

o v 

io amore è Paco: 

te di bestiame. Mescolate la razza col mestiere e ne avrete una 

mistura

 svého 

obená, ho od takového úmyslu odvrátí a 

yřeší tím celou situaci: 

„...vieni in casa. Quando mai, o Paco, hai fatto una qualunque cosa senza aver preso il 

o caf

íle 

astrofu.  
                                              

Ponurý příběh sice nepatří k Fenogliovým nejlepším, ale pravdivě vypovídá o váze, kter

mělo společenské mínění na vsi na osudy lidí. Walter Mauro soudí,65 že svým tónem povídka

vybočuje z auto

un po’ moraleggiante che mal si addice alla scrittura e alla misura di Fenoglio, uomo e 

intellettuale nato per evocare situazioni semplici e pulite, al di là di ogni possibile morbosità 

decadente.“66  

Kromě takovýchto případů bouřících se jedinců Fenoglio popsal také různá rodinná dram

neřesti, se kterými se rodiny potýkaly; často se inspiroval historkami z vlastní rodiny, jak

případě závislosti na hře v povídce  Ma il m

„Era propriamente un cugino secondo di mio padre, ma io lo chiamavo continuamente 

zio. Mio padre aveva un debole per Paco (...) mia madre invece: è un Fenoglio integrale  

– diceva - e fa il negozian

 da far rizzare i capelli in testa.“67   

Paco propadne hře a prohraje velkou částku peněz. Rozhodne se, že raději stráví zbytek

života ve studni. Jeho žena, přestože je na něj rozzl

v

tu fè della mattina? L‘acqua del pozzo sciabordò sotto la risata di mio zio. Sempre 

ridendo saltò via dal pozzo e venne verso casa.“68 

 

 

  V této povídce Fenoglio vykreslil mimo jiné i svérázný ženský typ, který se v jeho d

často objevuje. Pacova žena, tvrdá, ale k svému muži shovívavá, dovede situaci 

oddramatizovat a odvrátit kat
   

 Superino, ze sbírky Un giorno di fuoco, v Beppe Fenoglio: Romanzi e racconti, Giulio Einaudi editore, s.p.a, 
Torino, 2001, str. 262.  
64

65 Walter Mauro: Invito alla lettura di Fenoglio, Mursia, Milano, 1972-1983.  
66 Tamtéž, str. 84. 
67 Beppe Fenoglio: Romanzi e racconti, a cura di dante Isella, Einaudi, Torino 2001 , str.227. 
68 Tamtéž, str. 246. 

 



Ženské figury jsou ve Fenogliově díle okrajové, často ale ztělesňují „selský rozum“, bývají 

racionální, mnoho vydrží, ale dovedou se také v pravou chvíli ozvat. Vyjadřují se stručně, 

ostře a prozíravě komentují události a dění kolem, bez jejich přítomnosti by byl ženský obraz

venkovských rodin neúplný. 

 

V archaickém venkovském prostředí, které Fenoglio často popisuje, bývají ženy i odolně

silnější osobnosti nežli muži. Jako žena v povídce Ma il mio amore è Paco, také Agostinova 

matka v románě La malora

 

jší a 

 si nakonec umí vydobýt respekt. Někdy jsou však ženy pouhými 

obětmi

o holčičky Catinini z povídky La sposa bambina, kterou matka provdá a vlastně 

ti za staršího muže, a která se stane, přestože je sama ještě dítě, nezralou 

řed manželem, který ji týrá, pekař u 

hož se skrývá, jí praví:  

 per sempre. E’ 

de 

ek; podobné 

oblesa, ale ona sama 

 nimiž 

e 

                                                

: to je případ služebné Fede z románu La malora, která se beze slova podřizuje vůli 

rodiny, neb

prodá ve třinác

matkou. Když dívka uteče zpátky do své rodné vesnice p

ně

„Ma come non ci vuoi più stare insieme? Invece devi stargli insieme, e

la legge.“ 

“Che legge?” 

“O madonna bella e buona, la legge del matrimonio.”69 

  

Ve Fenogliově díle, jak uvidíme později, se však objevuje i jiný ženský typ:  

Fulvia v Una questione privata sice nevystupuje jako přímá postava, patří spíše do 

Miltonových vzpomínek, ale hraje významnou roli - v celém románu jde vlastně o ni. Davi

Lajolo tvrdí,70 že Fulvia je ztělesněním jedné z Fenogliových prvních školních lás

postavy se objeví i v dalších dílech. Fenoglio tuto dívku, do které byl dlouhou dobu 

zamilován, přitahoval především intelektuálně, líbila se jí jeho duševní n

pocházela z jiného prostředí nežli on, byla bohatá, krásná a velmi žádaná. Měla však 

přelétavou povahu a svého nápadníka trápila, chtěla ho a odmítala zároveň, nedokázala se 

rozhodnout. Vztah k ní se blížil posedlosti, tak, jak to vykreslil ve svém románě.  

Ve Fenogliově životě však bylo více žen, které na něj měly velký vliv; kromě těch, s

sdílel svůj život: jeho žena Luciana Bombardi a jeho dcera Margherita.  

Přestože žena není nikdy ústřední postavou Fenogliových děl, mívá důležitou funkci 

protiváhy. Tak v románu La paga del sabato znamená Vanda pro Ettora jedinou oázu, kam s

 
69 Beppe Fenoglio: La sposa bambina v  Romanzi e racconti, Giulio Einaudi editore, s.p.a., Torino, 2001,str. 
223. 
70 Davide Lajolo: Fenoglio, Rizzoli Editore, Milano, 1978.  

 



uchyluje v myšlenkách i ve skutečnosti, když mu připadá, že jeho účast v odboji byla 

zbytečná, a když má pocit, že se nedokáže nijak začlenit do poválečné společnosti. 

ch 

gliově díle různé podoby: někdy je to postava 

energic  

 

pět další stránku autorova života: 

„E’ certo che a cominciare da Il partigiano Johnny a Una questione privata e a La 

i, i 

sue disperazioni e le sue gioie. Servono a farci entrare nel 

profond

 

„In tutti questi racconti di terra la donna, per Fenoglio, veste sempre i panni della 

 la 

 

 působí autenticky. Tam, kde sám události nezažil, neopomíjí uvést konkrétní 

droj, jako by tak přepisoval lidovou slovesnost (viz například La sposa bambina). 

Vypráv

 

 

                                                

Ženské charaktery jsou však přítomnější a jejich povaha se silněji projevuje právě v díle

s venkovskou tématikou. Žena má tedy ve Feno

ká, která racionálně čelí potížím, jindy je obětí, která se osudu nevzpírá; setkáme se

však i s bytostí éterickou a smyslnou, která se jeví jako nedosažitelná, nebo s ženou, která je 

pro muže záchranou a útočištěm.  

Všechny něco vypovídají o Fenogliově vnitřním světě a o jeho životě. Skrze ženy tedy

poznáváme o

paga del sabato, attraverso le donne che Beppe ci fa conoscere, emergono i suoi sentiment

suoi scatti, le sue delusioni, le 

o della biografia dell´uomo forse più scopertamente che nell‘ inventiva dello 

scrittore.”71 

 

O ženských postavách v archaickém prostředí, které Fenoglio popisuje ve sbírce povídek,

Davide Lajolo poznamenává: 

vittima. Zingara, svampita, folgorata più dall‘ ignoranza che dal sesso, riesce però a fare 

scoppiare i temporali nella testa degli uomini. Appare in tutti i racconti come vi appare

morte. Donna e sciagura vanno di pari passo a segnare un destino avverso, come se nella 

langa anche l´amore non avesse diritto di fiorire.“72  

 

V povídkové sbírce Un giorno di fuoco se Fenoglio vrací do kraje Langhe skrze své dětství a

svou širokou rodinu, opírá se často o reálný základ; vypráví příběhy, které se v rodině 

tradovaly a které

z

í jednoduchými prostředky: dialogy a strohým popisem vykresluje do hloubky 

jednotlivé charaktery postav. Vznikla tak malá freska, ale zároveň i svědectví o archaickém

venkovském světě, který zachytil ještě před tím, než se po válce úplně proměnil a otevřel 

novým vlivům. 

 
71 Tamtéž, str. 96. 
72  Davide Lajolo: Fenoglio, Rizzoli Editore, Milano, 1987, str.  95. 

 



S rozvojem industrializace po válce se kraj Langhe vylidnil, mládež putovala do

za lepšími přiležitostmi a životními podmínkami. Lidé již nejsou dnes tolik vázáni na svůj 

kraj tak, jak to popisuje Fenoglio, zůstali zde pouze starousedlíci nebo ti, kteří obdělávají 

půdu.  Technika však změnila způsob práce i života a celá oblast pomalu získala novou tvář.  

Dnes města bohatnou, rozvíjí se v nich průmysl, venkov láká především cizince, které 

přitahuje malebnost krajiny. Některé oblasti jsou téměř v

 měst 

ylidněné a jako bez života. Občas se 

s. 

říklad oblast Toskánska, příroda je zde divočejší, a hlavně 

vi se podařilo vykreslit charakter podmanivého kraje pravě proto, že k němu byl 

sobně vázán a mohl o něm vypovídat z vlastních zkušeností a pocitů, což je jedním z jeho 

ejvětších přínosů.   

řes zdánlivou nepřívětivost má tento kraj, který i já znám, svoje kouzlo, a stojí za to se sem 

racet.  

 

člověk může ocitnout ve vesnicích, které působí až přízračně, jako by se v nich zastavil ča

Lidé v těchto oblastech jsou stále dosti uzavření, a také proto může tento kraj působit ponuře a 

smutně. Není tak malebný jako nap

když je mlha a déšť, Fenogliovy popisy téměř oživnou.  

Fenoglio

o

n

P

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Tematika odboje. Romány a povídky. 

 

V celkové charakteristice Fenogliova díla jsem již zmínila jeho způsob pojímání 

odbojové tématiky. Jak uvidíme dále v jeho povídkách a románech, nešlo mu o pouhý 

dokument a o faktografické svědectví o partyzánské válce  na piemontských pahorcích. Sna

se o pravdivý popis fakt, chtěl vystihnout skutečnost bez jakýchkoli příkras; především ho 

však zajímala otázka

žil 

 násilí. To pozoroval již ve venkovském životě před válkou, ve 

i pozoruhodné. 

 di Alba.  

 

o popis zmatků občanské války je velmi 

í zde přítomný rétorický tón, který charakterizoval 

 původu a charakterů, kteří se nicméně 

Většino e 

 

o per 

                                                

vojenském konfliktu se boj o přežití jenom více vyhranil a Fenoglio pozoruje, jak člověk na 

násilí reaguje, a jak s ním žije. Z tohoto hlediska jsou jeho povídky o odboj

Zmíním se o sbírce dvanácti povídek shrnutých pod názvem hlavní z nich I ventitré giorni 

della città

V titulní povídce Fenoglio líčí střet mezi fašistickým vojskem a partyzánskými oddíly v roce

1944 ve městě Albě. Celkový tón povídky je téměř až dokumentaristický: 

„Alba la presero in duemila il 10 ottobre e la persero in duecento il 2 novembre dell´anno 

1944.“73 

Přestože se Fenoglio snaží objektivně vyprávět, jeh

barvitý. Jeho styl je strohý a jadrný, šlo mu především o pravdu a nechtěl nikterak 

moralizovat ani emfatizovat události. Nen

mnohé práce na podobné téma od jiných autorů, Fenogliovi šlo především o autenticitu a 

pohled na realitu ze všech možných úhlů pohledu. 

 Líčí partyzány jako seskupení lidí nejrůznějšího

zasloužili o svržení fašistického režimu.  

u i jednotlivé postavy partyzánů jsou popisovány jako lidé se svými chybami, kteří s

vrhají často do bojů bez přemýšlení  a kteří nejsou schopni si klást žádné otázky ohledně toho,

zda jednají morálně či ne. Často se řídí pudem. 

Takto se jeví pochod partyzánů v dobytém městě: 

„Fu la più selvaggia parata della storia moderna: solamente di divise ce n´eran

cento carnevali. Fece un’ impressione senza pari quel partigiano semplice che passò rivestito 

dell’ uniforme di gala del colonnello d’ artiglieria cogli alamari neri e le bande gialle e intorno 

alla vita il cinturone rossonero dei pompieri con il grosso gancio. Sfilarono i badogliani con 

sulle spalle il fazzoletto azzurro e i garibaldini con il fazzoletto rosso e tutti, o quasi, 

portavano ricamato sul fazzoletto il nome di battaglia. La gente li leggeva come si leggono i 
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numeri sulla schiena dei corridori ciclisti; lesse nomi romantici e formidabili che andavano da

Rolando a Dinamite. Cogli uomini sfilarono le partigiane in abiti maschili e qualcuno tra la 

gente cominciò a mormorare: – Ahi, povera Italia! – perchè queste ragazze avevano delle 

 

rizzar l’occhio. I comandanti che su questo 

punto non si facevano illusioni, alla vigilia della calata avevano dato ordine che le partigiane 

he i partigiani erano per 

lo più b

ávání: 

ia di 

i non vollero dire che non si sentivano di difenderla a 

lungo, 

e ci fosse gente, donne, ragazze a vederli, a vederli così. Ma quando 

nto da 

 Italo 

 válka 

měla kolektivní smysl, avšak více ho zajímal její dopad na individuální osudy: jací byli lidé za 
                                                

facce e un’ andatura che i cittadini presero tutti a st

restassero assolutamente sulle colline, ma quelle li avevano mandati a farsi fottere e s’ erano 

scaraventate in città.“74 

Dále Fenoglio popisuje vládu partyzánů ve městě: 

„Non successe niente, come niente successe negli otto giorni e otto notti che 

seguirono. Accadde solo che i borghesi ebbero campo d´accorgersi c

ravi ragazzi e che come tali avevano dei brutti difetti, e che in materia di governo 

civile i repubblicani erano più competenti di loro.“75 

Po prvním vítěztví následuje pauza, město strnule čeká, co bude, dál a je jasné, že se 

fašistické jednotky budou chtít opět vrátit. Dochází k vyjedn

„Fu un lunghissimo parlamentare che fece crescere la barba alla scorta, ma alla fine si 

restò come se niente fosse stato detto. I fascisti non vollero dire che non avevano vogl

riprendersi Alba con la forza, i partigian

e da queste reticenze nacque la battaglia di Alba.”76 

Za nepřízně počasí se odehraje krutá bitva mezi nerovnými silami, trvající od sedmi do dvou 

hodin odpoledne, partyzáni čekají na posily, které nedorazí  a nakonec se stáhnou, za 

všeobecné neúčasti místních obyvatel: 

„La via della ritirata passava per dove la città dà nella campagna: lì c’erano ancora 

molte case e si sperava ch

vi sbucarono, nel viale del Santuario, quant‘era lungo, non c’era anima viva (...). Solta

una portina uscì una signora di più di cinquant’anni, al vederli scoppiò a piangere e diceva 

bravo a tutti man mano che la sorpassavano, finchè da dietro un’imposta il marito la richiamò 

con una voce furiosa.“77 

Fenoglio líčí partyzánský boj jako morální volbu, to však není záminkou k oslavám a 

vytváření mýtů. O tom, že se rok po skončení války stal z partyzánství mýtus, hovoří již

Calvino ve své předmluvě k románu Il sentiero dei nidi di ragno. Fenoglio nepopíral, že
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války a jak se změnili po ní. Nesnášel jakoukoli rétoriku a chtěl být co nejkonkrétnější.

proto, že v

 Právě 

ytvořil pravdivý, ničím nezkrášlený obraz partyzánů, byl ve své době velmi 

u 

osi strašlivého. Pozoruje násilí 

u 

i 

í společnou celu. V povídce jsou sice naznačené ideologické 

vůdců vůči nepřátelům, nejvíce však 

zapůso  

andò giù morbidamente. Lui era in piedi e 

 in 

a 

rt, zvuky 

lopat a

ány bez přílišné citovosti, až děsí svojí konkrétností, jako 

odsuzován především levicově orientovanými kritiky. W. Mauro uvádí citaci z deník

l´Unità, v níž je povídka I ventitré giorni della città di Alba definována jako hanobení 

odboje78. 

Je zajímavá i jeho připomínka, že podobně narazil na kritiku film Senso od Luchina 

Viscontiho, v němž režisér nepojednává italské Risorgimento podle vžitého způsobu jako 

hnutí týkající se celého lidu.79  

 V dalších povídkách se autor soustředil na fenomén násilí. Aniž by upíral hodnotu 

partyzánskému boji, jehož se ostatně účastnil, vidí válku jako c

na jednotlivých konkrétních případech: například v povídce Il vecchio Blister líčí neúprosno

logiku partyzánského života. Mladí partyzáni za chybu odsuzují k smrti vlastního druha 

v boji, který je starší a marně se dovolává jejich porozumění.  

V povídce Un altro muro Fenoglio vylíčil způsob, jakým fašisté nakládali s partyzánským

zajatci. Jedná se o poslední chvíle dvou mladých bojovníků, Maxe a Lanci, kteří sice patřili 

k jiným oddílům, avšak sdílej

rozdíly mezi partyzány, postoj církve a fašistických 

bí individuální pohled na utrpení, strach ze smrti a popis pocitů, které člověk prožívá v

posledních chvílí před smrtí. 

 Oba zajatci stojí u zdi, u které mají být popraveni: 

„Si concentrò a fissare un segno rosso nel muro, decise di fissare quel segno fino alla 

fine, dietro c’era assoluto silenzio sentì il rumore della fine del mondo e tutti i capelli gli si 

rizzarono in testa. Una cosa al suo fianco si torse e 

la sua schiena era certamente intatta, non seppe quanto aspettò, poi riaprì gli occhi e guardò

basso da una parte. Rivoletti di sangue correvano diramandosi verso le sue scarpe, ma prim

di arrivarci si rapprendevano sul terreno gelato.“80 

Opakované popisy smrti, lidí, kteří jdou kopat hroby pro zajatce odsouzené na sm

 krumpáčů předznamenávající smrt, obyčejné úkony, které je třeba vykonat, než je 

člověk zbaven života, jsou popisov

třeba v povídce Il vecchio Blister: 

                                                 
78 W. Mauro: Invito alla lettura di Fenoglio, Mursia editore, S.p.A, Milano 1983, str. 145. 

 Ventitré giorni della città di Alba, Vecchio Blister, Torino, 1986, str .261 
79 Tamtéž, str. 51. 
80 Beppe Fenoglio: I

 



„Morris tendeva l´orecchio al castagneto, sentiva venirne il picchio della zappa di 

Pietro, faceva un rumore dolce.“81 

Násilí se stalo každodenní součástí života a zastřelení zajatce či rozhodnutí, kdo vykoná tento 

čin, patřily již k běžné rutině. 

V povídce Gli Inizi del Partigiano Raoul autor popisuje strach, který se zmocňuje mladého 

 a 

Johnny  je 

 nezdržuje, nikdo nikoho 

 

 v odboji a Fenogliovi hrdinové ho 

sty 

o válce vždy přijatelný. Na podnět svých 

itiků musel často své povídky přepracovávat a velmi časté byly výhrady ohledně formy a 

stylu jeho psaní. Fenoglio však nikdy neměnil nic na podstatě svých děl. Od pravdivého a 

velmi realistického popisu odboje, o který na začátku usiloval, se postupně stále více 

soustřeďoval na individuální prožitek jednotlivce. 

 

                                                

nováčka mezi partyzány (ostatně Raoul je postava, která se v různých variacích jako Milton

 bude objevovat jako alter ego autora v celém díle). Raoul je zoufalý, když vidí, jaký

opravdový život na pahorcich, kde se nikdo s nikým příliš

nepodporuje ani nepovzbudí. 

Ve chvíli zoufalství jako by v sobě ztratil veškerou sílu přízpůsobit se drsnému prostředí: 

„A cosa mi serve aver studiato? Qui per resistere bisogna diventare una bestia! E io 

non me la sento, io sono buono! Oh mamma, mamma“.82 

Strach je neustále přítomen v každém okamžiku života lidí

pociťují o to intenzivněji, čím víc se jim zdá, že do tohoto prostředí nezapadají. Z tohoto 

pocitu se pak vyvine u těchto hrdinů určitý prvek snobismu, neboť neustále vyčnívají a stojí 

jinde než masa partyzánů, kteří se občas zvířatům podobali. Nejvíc je to patrné u protagoni

románu Il partigiano Johnny,  o kterém bude řeč později. 

Autentičností své výpovědi nebyl Fenoglio ihned p

kr
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án 

r 

. 

 jedná o dílo výjimečné, svědčí slova Itala Calvina, který o něm napsal: 

 „...il ro

ostro lavoro ha un coronamento e un senso, e 

solo or  

, 

ři 

ilton 

                                                

 

 

 

Una questione privata  

 

„Soukromá záležitost“ patří k nejzdařilejším Fenogliovým dílům. Tento krátký rom

vyšel v konečné podobě dva měsíce po autorově smrti v roce 1963 jako součást povídkové 

sbírky „Un giorno di fuoco“, svým rozměrem a propracovaností však povídkový žán

přesahuje, takže působí dojmem díla samostatného, jakoby  přerušeného Fenogliovou smrtí

O tom, že se

manzo che tutti avevamo sognato, quando nessuno più se l’aspettava. Il libro che la 

nostra generazione voleva fare, adesso c‘ è e il n

a, grazie a Fenoglio, possiamo dire che una stagione è compiuta, solo ora siamo certi

che è veramente esistita: la stagione che va dal Sentiero dei nidi di ragno a Una questione 

privata“. 83 

Calvino především oceňoval, že  román věrně zrcadlí zkušenost  odboje bez rétoriky

která byla pro toto téma v oné době příznačná.  

 Jak napovídá samotný název, nejedná se o dokumentární zachycení partyzánského 

boje,  autor vypráví hluboce intimní příběh zasazený do partyzánského prostředí a  vypráví ho 

s odstupem let. S hlavní  postavou, partyzánem Miltonem, se setkáváme napříč Fenogliovým 

dílem. Ať už se jmenuje  Milton, Johnny nebo Raoul, je autorovým alter ego, zachovává si 

stejné fyzické i charakterové rysy a  vytváří spojnici mezi jednotlivými díly.  

Milton vede již dlouhou dobu drsný a nebezpečný život v horách, již dlouho žije ze 

dne na den pouze akcí, v úplně jiném světě, než byl ten, v němž se před válkou pohyboval. P

jedné z akcí narazí na opuštěný dům dívky, do níž se zamiloval. Pohled na tento dům  v něm 

náhle vyvolá vzpomínku, idylická doba míru, času tráveného v přítomnosti milované dívky a 

dalších přátel, před ním vytane ve vší síle  Z rozhovoru s domovnicí, která opuštěný dům 

střeží, se však dozvídá informace, které vrhají nové světlo na jeho příběh: Fulvia, zdá se, se 

intenzivněji stýkala s jejich společným přítelem Giorgem Clericim. Jaká byla povaha jejich 

vztahu, co vlastně Milton prožíval, co byla pravda a co iluze, to jsou otázky, které si M
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začne klást, a které ho naprosto pohltí. Chce se dobrat pravdy, posedle začne pátrat po příte

potřebuje vyjasnit společnou minulost a získat odpověď na své otázky. Všude kolem je ovšem 

válka, bývalý přítel, bo

li, 

jující v jiném partyzánským oddíle, je zajat a Milton řeší  svůj osobní 

roblém v logice válečného zmatku, snaží se o výměnu zajatců, podniká kroky na vlastní pěst. 

Jeho sn

lbě, 

da 

denní brutalitu. Popisuje tedy 

partyzá

užů zmocňovala s tím, jak se perspektiva míru ztrácela v nedohlednu. 

Příběh ho života 

 

due 

ella bocca due forti pieghe amare, e la fronte profondamente incisa per 

no castani ma mesi di  pioggia e 

 

e 

 esteso, 

rapido,

, 

). 

                                                

p

aha je neúspěšná, je přistižen na území obsazeném nepřátelskými jednotkami.  

Konec je otevřený a velmi působivý. Milton se chce zachránit útěkem v nepřátelské pa

těsně poté co dostihne okraj lesa, který by ho mohl ochránit, klesá a je na nás si domyslet, z

zasažen, či vyčerpán.  

 

Jako ve všech svých dílech i v tomto románu se Fenoglio zabývá tématem odboje 

způsobem velmi originálním.Válka není líčená jako hrdinský střet, jako povznášející 

zkušenost, Fenoglio ji nazírá ve své pravé realitě, jako každo

nskou válku, namáhavé skrývání se v horách, hlad, vyčerpání z dlouhých bojů, 

beznaděj, která se m

Miltona je příběhem jednotlivce, který na pozadí kruté války a partyzánské

hledá vlastní pravdu, který chce pochopit smysl vlastního příběhu, vzhledem k tomu, že smysl

nemilosrdné, kruté a často chaotické války mu občas uniká. 

Na začátku se setkáme s Miltonovým portrétem, který  se nápadně shoduje s podobou 

samotného autora: 

„Milton era un brutto: alto, scarno, curvo di spalle, aveva la pelle spessa e 

pallidissima, ma capace di infoscarsi al minimo cambiamento di luce o di umore. A venti

anni, già aveva ai lati d

l‘abitudine di stare quasi di continuo aggrottato. I capelli era

di  polvere li avevano ridotti alla più vile gradazione di biondo. All‘attivo aveva solamente gli

occhi, tristi e ironici, duri e ansiosi, che la ragazza meno favorevole avrebbe giudicato più ch

notevoli. Aveva gambe lunghe e magre, cavalline, che gli consentivano un passo

 composto.“84  

Pro srovnání, Marisa Fenoglio popisuje svého bratra takto: 

„Beppe aveva una faccia intensa, classica, ma butterata come avesse fatto il vaiolo - la pelle

una monocultura di brufoli e pustole sebacee - mortificata da un naso rosso, ciranesco (…

Ma nonostante questo, una faccia bellissima, animata da una febbre interiore85   

 
84 Beppe Fenoglio: Una questione privata, I venitrè giorni della città di Alba, Einaudi tascabili, Torino 1986 a 
1990, str.4. 
85 Marisa Fenoglio: Casa Fenoglio,  Salerno editore, str. 128. 

 



I v jiných dílech se někteří protagonisté nejen fyzicky autorovi podobají, stejně se 

pohybují, trpí typickým kuřáckým kašlem a potížemi s ním spojenými, ale mají i jeho 

tor 

la jsou do jisté míry autobiografická. V románu je hlavní 

postava

me, 

 

se 

e jí dá 

 sapere, in 

un‘epo be 

i suoi compagni, contro i fascisti, per la libertà.“87  

i 

ato. 

d era 

ntrata nel prato oltre i ciliegi. Si era sdraiata sebbene vestisse di bianco e l‘erba non fosse più 

vlastnosti psychologické: jsou plašší, uzavření, tvrdohlaví, takže se lze domnívat, že au

hovoří často o sobě a že jeho dí

 vykreslena nejkonkrétněji, je také jediná, která jedná v přítomnosti. To je v kontrastu 

k dvěma postavám doplňujícím, které jsou načrtnuty mnohem obecněji. O Fulvii se dočte

že byla „ impulsiva forse capricciosa, ma molto cara....E bella, molto bella“.  

Giorgio je charakterizován takto: „Era il più bel ragazzo di Alba ed anche il più ricco, 

ovviamente, il più elegante.“86 

Tyto dvě postavy v příběhu nejednají, Milton je jedinou reálnou a přítomnou postavou,

ostatní se objevují ve vzpomínkách a do současnosti nezasahují, celé současné drama 

odehrává v nitru hlavní postavy. Ta musí náhle pod tlakem nových informací nahlédnout 

jinak na vlastní minulost, chce se dobrat pravdy a je to pro něho potřeba tak naléhavá, ž

přednost i v době, která je pro řešení takových otázek nejméně příznivá.  

„Non poteva più vivere senza sapere e, soprattutto non poteva morire senza

ca in cui i ragazzi come lui erano chiamati più a morire che a vivere. Avreb

rinunciato a tutto per quella verità, tra quella verità e l‘intelligenza del creato avrebbe optato 

per la prima.(...). Oggi era diventato indisponibile, di colpo, per mezza giornata, o una 

settimana o un mese, fino a quando avesse saputo. Poi forse qualcosa sarebbe stato 

nuovamente capace di fare per 

Miltonovy vzpomínky na dobu strávenou s Fulvií jsou v ostrém kontrastu 

se současnou realitou, jsou plné nostalgie, jako vzpomínka na časy velmi dávné a blažené. Př

pohledu na známá místa se mu vybavuje intimní atmosféra, vrací se do minulosti. Díky 

technice tzv. flash-backu čtenář sleduje Miltonovy prožitky a zároveň může sledovat to, co 

niterně prožívá v současnosti. 

„Passò il cancello che non cigolò e percorse il vialetto fino all‘ altezza del terzo 

ciliegio. Com‘ erano venute belle le ciliege nella primavera del quarantadue. Fulvia ci si era 

arrampicata per coglierne per loro due (...) proseguì con passo leggerissimo verso la casa 

presto si fermò e retrocesse verso i ciliegi „come potevo scordarmene?“ pensò molto turb

Era successo proprio all‘altezza dell‘ ultimo ciliegio. Lei aveva attraversato il vialetto e

e
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tiepida

ava e sgocciolava, impudicamente, di contro il cielo biancastro. Poi si 

ří se do svého bohatého vnitřního světa, 

kterým í 

 místo 

nů oblíbené Fulviiny písně je všude mrtvo.  

n 

rto dirle che quello 

per lui 

Ve všech románech Beppeho Fenoglia hraje krajina, konkrétně kopcovitý kraj Langhe, 

velmi d

e in 

ění na místo plné 

negativ

                                                

 (...). Ora lo sguardo basso di lui rifaceva quel lontano tragitto di Fulvia, ma prima di 

arrivare al limite ritornò al punto di partenza, all‘ultimo ciliegio. Come si era imbruttito e 

invecchiato. Trem

riscosse un pò pesantemente e arrivò sulla spianata davanti al portichetto d‘entrata.“88 

 

Původně jednoznačná vzpomínka se pomalu v rozhovorech s dalšími lidmi doplňuje 

jako mozaika, kam lze dosadit hlavní postavy Miltona, Fulvie i Giorgia, a příběh tak nabývá 

dalších rozměrů. 

Se svým poblémem se Milton rve scela sám, no

 vyvažuje svůj zevnějšek, jenž je popisován jako nedostačivý. Stav jeho duše se odráž

i v okolním prostředí, Fenoglio propojuje pocity hrdiny s přírodou: Milton vzpomíná na 

krásné dny a s touto nadějí vchází do vily, ta však napovídá, jak negativní zprávy na Miltona 

čekají: vše je zde sešlé, zpustlé, stromy v zahradě zestárly stejně tak jako domovnice,

tó

„La custode veniva sotto il suo passo il parquet scricchiolava anormalmente, con un 

crepitio astioso, maligno.““La donna aveva acceso un solo lume del lampadario....““ No

sembra d´entrare in una tomba?““ Lui rise stupidamente (...) non poteva ce

era il posto più luminoso al mondo, che lì per lui c‘era vita o resurrezione.“89 

 

ůležitou roli, není pouhou kulisou, hrdinové jsou s ni vnitřně spjati. Krajina ve 

Fenogliově díle psychologicky žije s hrdinou, jak poznamenal E. Cecchi:  

 „Il paesaggio e l´uomo si aiutano, si compatiscono o si odiano e si tradiscono, com

un appassionato e durissimo giuoco di vita e di morte.“90 

 

I duševní stavy hrdiny jsou vyjadřovány skrze počasí, světlo. Při vstupu do vily, jak 

jsme viděli, je zahrada strážkyní tajemství, původní ráj se však m

ních znamení, která svědčí o nenávratném plynutí času. Miltonův přítel Giorgio je 

unesen v mlze, která s jemným deštíkemtak typickým pro tento kraj, zahaluje vše do 

neproniknutelného hávu, což odpovídá Miltonově beznaději, když stojí tváří v tvář 
 

88 Tamtéž, str.5, 6. 
89 Beppe Fenoglio: Una questione privata, I ventitre giorni della città di Alba, Einaudi tascabili, Torino 1986 e 
1990, str 12, 13. 
90 Emilio Cecchi:„Il Corriere della Sera“, 19 novembre 1963 in „La natura e il mondo contadino in Beppe 
Fenoglio“, Prof.Eugenio Corsini , Atti del convegno.Murazzano, 3 ottobre 1998 a cura di I. Gramaglia e 
L.Ugola. 

 



neuchopitelné skutečnosti. Krajina se mění Miltonovi před očima podle toho, jak úzkostně se 

snaží dojít k pravdě a pochopit svůj problém: 

„Era salito da Treiso, in un‘ora, incontrando innumerevoli banchi di nebbia, alti a

ginocchio, c

l suo 

he come greggi gli attraversavano la strada. Per le colline mai aveva provato tanta 

ausea, mai le aveva viste così sinistre e fangose come ora, tra gli squarci della nebbia. Le 

aveva s n 

to 

tech zmiňuje kontrast mezi městem a divokou přírodou. 

Město 

 střelami ale 

ymbolicky i před svým osudem. 

 Era 

Milton vi puntò dritto. Come entrò sotto 

li alberi, questi parvero serrare e far muro e a un metro da quel muro crollò.“92 

 

 zbavuje 

tíhy a c

ivý Roland. Jde o 

oufalé hledání milované osoby, o hledání, které byť i beznadějné, znamená pro hrdinu 

všechn  a 

ěho 
                                                

n

empre pensate, le colline, come il naturale teatro del suo amore - per quel sentiero co

Fulvia, con lei su quella cresta, questo gliel’avrebbe detto a quella particolare svolta con tan

mistero dietro di essa...- e gli era invece toccato di farci l’ ultima cosa immaginabile, la 

guerra.“91  

 
Fenoglio často ve svých tex

přitom ztotožňuje s nepřátelským prvkem, Alba znamená nebezpečí, lidské konání, 

zatímco kopce, lesy, říčky a  okolní volná příroda hrdinu ochraňují a souznějí s jeho duší. Les 

je na konci románu pojat jako ochránce, to je cíl, kam Milton utíká, aby se ukryl před 

nepřátelskou palbou, les se za ním má uzavřít, aby ho ochránil. Milton utíká před

s

“Correva con gli occhi sgranati, vedendo pochissimo della terra e nulla del cielo.

perfettamente conscio della solitudine, del silenzio della pace ma ancora correva, facilmente, 

irresistibilmente. Poi gli si parò davanti un bosco e 

g

Do jisté míry otevřený konec románu signalizuje, že není podstatné, zda Milton 

doslova na místě zemře, důležité je jeho gesto, běh, který je osvobozením, Milton se

hce se buď  zachránit, nebo rychle zemřít.  

 

Miltonova horečnatá snaha o záchranu přítele, hledání jiného rukojmího k výměně i 

další iniciativy, vedené potřebou dozvědět se pravdu, jen zjištění pravdy odkládájí. Na celý 

román se dá nahlédnout cyklicky, jako na určité hledání, quête, jak napsal Calvino. 

 Tím se přibližuje takovým dílům, jako je například Ariostův Zuř

z

o, nutí ho k dalším činům bez ohledu na okolní svět. Hrdina vlastně hledá sám sebe

hnací sílu k životu. Milton se žene za klamem, za něčím, co je již předem ztraceno, pro n
 

91 Tamtéž, str. 32-33. 
92 Tamtéž, str 155. 

 



však nalézt pravdu o Fulvii, znamená dosáhnout vnitřní svobody a pravdy o minulosti. S

úsilím na

vým 

vzdory všem okolnostem se Milton stává postavou tragickou.  

 Una questione privata je román psaný v odstupu od válečných událostí, s jasnou 

myslí a velkou rovnov  střety, avšak způsob, jímž 

ropojil křehký lidský příběh s obecným tématem války, se nám vryje nesmazatelně do 

í celý 

eré 

. 

dě kritizoval a to 

pro krátkou povídku. Měla se jmenovat Ettore va al 

t ji 

toni nakladatelství Einaudi. 

 

o se mu 

e velmi 

přísná at a 

 

áhou. Fenoglio nepopisuje dramatické

p

paměti.  

 

 

La paga del sabato- dozvuky odboje 

 
Partyzánská zkušenost byla pro Fenoglia tak zásadním zásahem do existence, že se k n

život vracel. Cítil potřebu vyrovnat se nejen s válečnou zkušeností, ale i s důsledky, kt

tento zážitek měl na další život. To je nejzřetelnější v krátkém románě La Paga del sabato

Fenoglio odevzdal text Einaudimu v listopadu 1950, jeho vydání bylo však velmi 

komplikované. V nakladatelství Fenogliovi navrhli, aby román vydal společně s jinými 

povídkami v jednom velkém souboru. Především Vittorini román tvr

způsobilo, že nakladatelství dílo odmítlo. Vittorini pak Fenogliovi navrhl, aby román 

zredukoval a vyňal z něho jednu část 

lavoro a měla zahrnovat první tři kapitoly románu. Fenoglio tedy látku přepracoval a opě

poslal Vittorinimu, který ji nakonec přijal. Vyšla ve výboru povídek I ventitré giorni della 

città di Alba v roce 1952 v knižnici Get

V roce 1969 byl pak tento román znovu vydán v nakladatelství Einaudi v původní podobě; 

z mnoha hledisek je velmi zajímavý. 

Především je patrné, že se hlavní postava románu potýká s problémy, které byly vlastní 

autorovi, a že ve způsobu nazírání na svět se autor a Ettore v mnohém stýkají. Řešení jejich

problémů je ovšem naprosto rozdílné.  

Ettore je mladý muž, který odešel k partyzánům a prožil aktivně odboj; po této výjimečné 

zkušenosti se po skončení války vrací domů a má se včlenit do normálního života. T

ovšem příliš nedaří, jako ochrnutý tráví svůj čas v naprosté pasivitě. Má konfliktní vztah 

s matkou, která ho zná lépe než kdokoli jiný a ví, co od svého syna má očekávat. J

a synovi neodpouští jeho zdánlivou netečnost k životu. Chce, aby začal pracov

pomohl tím rodině v tíživé finanční situaci. Ettore se nemůže začlenit do běžného života poté, 

 



co zažil válku, má pocit, že je jiný než jeho okolí a nechce zapadnout do stereotypu 

maloměstského života, zvykl si na adrenalinový život, na akci, na velkou svobodu upro

ohrožení. Banalitu všední existence nedokáže přijmout, připadá mu beze smyslu: 

„ No,no, non mi tireranno giù nel pozzo con loro. Io no

střed 

n sarò mai dei vostri, 

ello o 

bero 

a neřekne, že do práce nenastoupil, raději se 

pojí s pochybnými kamarády; navenek řídí kamion, ve skutečnosti se nechá přemluvit 

 

 

 Vanda otěhotní, je postaven před skutečnost, od které nelze ustoupit. 

o 

e nalézt 

ot v rukou. Není schopen přijmout zodpovědnost, 

qualunque altra cosa debba fare, mai dei vostri. Siamo troppo diversi, le donne che amano me 

non possono amare voi e viceversa. Io avrò un destino diverso dal vostro, non dico più b

più brutto, ma diverso. Voi fate con naturalezza dei sacrifici che per me sono enormi, 

insopportabili, e io so fare a sangue freddo delle cose che a solo pensarle a voi fareb

drizzare i capelli in testa. Impossibile che io sia dei vostri.“93  

Otec mu sežene práci v čokoládovně, Ettore dom

s

přítelem, který podniká podivné obchody, zabývá se překupnictvím drog a vydíráním lidí, 

kteří nemají úplně čisté svědomí, protože se v komplikované válečné situaci nějak 

zkompromitovali s bývalým režimem. Tato „práce“ mu poskytuje iluzi výlučnosti a 

dobrodružství, jakož i rychlý a snadný výdělek. 

 

Velkou úlohu ve vyprávění hrají konflikty s matkou, s níž je hlavní hrdina ve stálém napětí. 

Není těžké pochopit, že zde autor hovoří o vlastním vztahu k matce. Tiché hromadění napětí,

výbuchy vzteku a zároveň silné citové pouto dvou lidí, kteří se dobře znají, ale nepřijímají se, 

jsou drásavé svojí autentičností. Důležitý je také Ettorův vztah k jeho dívce Vandě. Ettore 

Vandu miluje, ale má nechuť k pevným závazkům a strach nést odpovědnost za své vlastní

činy. V okamžiku, kdy

Vanda je z tradiční venkovské rodiny, pro kterou tato zpráva znamená pohromu a urážku na 

cti. Zajímavá je v tomto okamžiku postava Ettorova otce, který syna zaštítí a doprovází ho d

Vandiny rodiny. Podpořen otcem, Ettore přesvědčí Vandinu rodinu o vážnosti svých úmyslů, 

je přijat jako nutné zlo, s Vandou se až do svatby nesmí stýkat. I v postavě otce lz

autobiografické rysy. 

Ettore chce být nezávislý, ale nedrží svůj živ

poznat své hranice a přijmout je. Jeho osud je nakonec tragický, zemře pod koly kamionu, 

který řídí jeho kamarád Palmo. Ani v poslední chvíli však Ettore neztratí svůj tvrdý rebelský 

charakter, získaný v bojích na horách, a i v poslední chvíli života se projeví jeho 

                                                 
93 Beppe Fenoglio: La Paga del sabato, Giulio Einaudi Editore 1969, Torino, str. 31. 

 



nesentimentální povaha, než umře, jeho poslední slova patří Palmovi: „ Sei un cretino, Palmo

mi tocca morire per un cretino come te.“94  

 Ettore je pozoruhodná postava, jejímž portrétem Fenoglio ve své době velmi popudil. Po 

skončení války se odboj stal tématem k oficiálním oslavám a poukazovat na jeho rozporuplné 

rysy nebylo přijímáno příznivě. Fenoglio se zde dotkl tématu, který se objevuje ve všech 

válečných konfliktech. Je to problém mladých lidí, kteří se dostávají ke zbraním a k 

povolenému násilí, aniž by měli jasno o tom, proč je v dané chvíli násilí nutné a proč je také

třeba ho v daném okamžiku ukončit. Nebojují za nějakou myšlenku, spíše unikají před 

vlastními problémy, nebo hledají dobrodružství. I partyzáni měli často problémy s návratem

do běžného života a řešením všedních záležitostí, protože dlouhou dobu se jejich život sklá

, 

 

 

dal 

 primárních potřeb přežití. Fenoglio propůjčil hlas těm, kterým se po válce zdálo, že se 

olitická, ani ekonomická situace nevyvíjí dost rychle, ani směrem, v nějž doufali, zažívali 

ocity zklamání a zmaření svých nadějí, jako by jejich úsilí nemělo zpětně smysl. Ettore je 

lověk, který se těžko adaptuje na prostředí a na dobu, v níž žije. Ve Fenogliově díle se 

kové postavy objevují často, možná odrážejí samotný autorův pocit nezačlenitelnosti jak 

 domácím světě, tak v odboji. V jeho díle tyto postavy volí často cestu vzpoury a násilí.  

                                              

z

p

p

č

ta

v

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
94 Tamtéž, str 139. 

 



 

 

 

vazuje na román Primavera di bellezza, se kterým býva často 

o 

tupně v něm narůstá odpor k tomuto prostředí a 

bojovým jednotkám a 

vedla, filologové neustále zkoumají jeho různé 

 

filologové ho  nazývají UrPartigiano Johnny. Také tento 

iano Johnny 1 

že 

k 

                                                

 

 

 

 
 

V. Il partigiano Johnny 

 
Jak jsem již předeslala, téma partyzánského odboje bylo pro Fenoglia tak podstatné, že

se k němu neustále vracel a zpracovával ho z mnoha úhlů pohledu. Největším a souhrnným 

dílem měl být  Il partigiano Johnny. Toto dílo však nedokončil a vyšlo až posmrtně (stejně

tak jako La paga del sabato). Na

spojován. V něm se vypráví o mladém piemontském studentovi Johnnym, který je povolán d

zbraně v roce 1943. Prochází výcvikem ve fašistických kasárnách, stává se důstojníkem 

nejdříve v Moaně a pak v Římě. Pos

uvědomuje si, že v něm nemůže zůstat. Po uzavření příměří dezertuje a vrací se do Piemontu. 

Toto rozhodnutí znamená návrat ke své vlastní identitě a ke svému kraji; je to volba morální, 

z níž pak vyplyne i aktivní účast v odboji. Připojuje se k prvním od

v boji proti fašismu také zemře. 

V románu Il partigiano Johnny se Fenoglio k tomuto tématu navrací a opět ho zpracovává. 

Geneze díla je značně složitá, jak jsem již u

varianty a srovnávají různá vydání. 

Prvním zárodkem tohoto románu je text, který Fenoglio napsal v poitalštěné angličtině, téměř

makaronského typu. Kritici a 

zvláštní text je nedokončený, skládá se celkem z devíti kapitol.95  

Předchází dvěma verzím románu, které literární vědci označují jako Il partig

(PJ1) a Il partigiana Johnny 2 (PJ2), což jsou dvě varianty románu, které vznikly proto, 

Fenoglio svůj text neustále přepracovával. 

Text Ur Partigiano Johnny pak Fenoglio přeložil z angličtiny do italštiny.  

Nejdůkladněji se tomuto dílu věnovala Maria Cortiová, která zkoumala jak jeho genezi, ta

vznik variant a jejich dataci. 

 
95 Jedním z mála lidí, kteří k tomuto textu měli přístup, byla Maria Cortiová. Pod jejím vedením toto dílo vyšlo 
v kritické edici Opere v roce 1978, v nakladatelství Einaudi. 

 



Zabývala se tím, jak obě varianty na sebe navazují, zda mohou být považovány za 

pokračování, či je jedna součástí druhé. Obě verze se trochu liší obsahově:  

v PJ1 autor popsal obsáhleji napětí mezi různými politickými stranami v odboji a různé 

postoje, které lidé té doby zaujímali. Druhá verze PJ2 je přepracováním první varianty PJ1

nevěnuje se v ní tolik prostoru ilustraci politických postojů a není rozdělena do kapitol, nýbr

podle ročních období. Tato druhá verze je také méně rétorická, autor se zbavil metafor

přílišného lyrismu a zvolil prostší styl. 

Jak jsem řekla, román vyšel posm

, 

ž 

 a 

rtně v nakladatelství Einaudi v Turíně roku 1968, jeho 

 

rovy 

poznámky nalezené později ve volných listech. V roce 1978 vydala Antonietta 

rignani obě verze zvlášt´ v kritické edici le  Opere (I,II) v nakladatelství Einaudi. Vydání 

 roku 1968 upřednostilo čtenáře, jemuž se nabízela lepší orientace ve složitém textu; 

v druhé znik a 

n 

h, 

 navštíví, otec 

u přin

se skrývat, odejde dále do hor a přidá se k 

partyzá

 přítele, který však brzy 

padne. Boje jsou řídké a Johnny pomalu poznává podstatu partyzánské války.  

redaktorem byl Lorenzo Mondo, který použil obě verze, ale propojil je do jednoho celkového

textu tak, aby byla zachována kontinuita a celistvost díla. Do vydání nezahrnul různé auto

dodatky a 

G

z

m vydání redakce chtěla zachovat autentičnost díla a poukázat na jeho složitý v

četná přepracování.  

Varianta, kterou jsem četla já, je uvedená v souborném díle pod vedením Danta Iselliho; te

vzal na vědomí obě verze a propojil je tak, aby dílu zachoval pevnou kostru a udržel osu 

příběhu.  

 

 

Hlavním hrdinou tohoto románu je Johnny, který se po 8. září rozhodne odejít 

z armády a vrátit z Říma domů do Alby.96 Rodiče ho ukryjí do vilky v piemontských kopcíc

protože v té době byl vydán zatykač proti všem, kteří z fašistické armády utekli a nechtěli 

splnit brannou povinnost. Johnny je na venkově sám, čte knihy, občas ho někdo

m áší nejčerstvější zprávy. Aby se vyhnul nudě, občas zajde na vlastní nebezpečí do kina 

ve městě, nebo navštěvuje své bratrance; stýká se i se svými profesory Cocitem a Chiodim. 

Jelikož se účastní přepadení věznice ve městě, musí 

nům, nejprve k „rudým“ oddílům (garibaldini), kterým velí komisař „Némega“. 

Účastní se prvních bojů, a zabije také prvního člověka, zachrání si sice život, ale poprvé si 

uvědomí bezprostřední blízkost smrti. V oddíle „rudých“ si najde

                                                 
96 Zde Fenoglio navazuje na román Primavera di bellezza, který končí návratem Johnnyho domů. Jak jsem 
podotkla výše, oba romány propojuje postava Johnnyho. V zárodku se zde objevují nejzásadnější Fenogliova témata. V 
Primavera di bellezza Johnny umírá. Objevuje se opět v Il partigiano Johnny, který dějově na Primavera di bellezza naváže. 

 



  Ci 

 il mestiere più noioso del mondo.“97  

jaké 

 

metrale dei reparti regolari, lo capirebbe anche un 

ai 

ecítí dobře, 

, 

o pod vedením poručíka Pierra, který se 

 

 

u 

ničit. 

á útočiště, obyvatelstvo chudne a všude panuje strach. 

 

bčas podnikají drobné bojové akce. Ettore padne do rukou fašistům, Johnny se snaží o 

výměn

rého zastřelí, vyčkává, až se jednotky budou 

moci sejít. Dny rychle ubíhají, na konci zimy se partyzáni opět shromáždí a zahájí společně 

                                                

„Che si fa oggi? – domandò a Tito (Johnny) con una certa businesslike briskness. –

annoiamo come al solito – disse sobriamente Tito... – imparerai che quando non si è in azione 

il partigiano è

Partyzáni vedli zřídka velké bojové akce, oddíly vyčkávaly, občas se účastnily ně

přestřelky, velké bitvy se však nekonaly. Bojovalo se izolovaně, v malých skupinkách, často

se jednotliví partyzání ocitali osamocení ve střetu s nepřítelem.  

„I partigiani sono l´opposto dia

bambino. Dobbiamo inapparire, agire e risparire, mai fermi, sempre ubiquitous, e pochi e m

in divisa.“98  

Celé zimní období stráví Johnny ještě v jednotkách „rudých“, kde se však n

především z politických důvodů. Když je tento oddíl v jednom střetu poražen, zbylí lidé se 

různě roztrousí do jiných formací a Johnny se přidává k „modrým“ oddílům (badogliani)

které vede legendární velitel „Nord“.  

Johnny se stane velitelem  jednotky u města Mang

brzy stane jeho nejlepším přítelem. Setká se mimo jiné se svým dávným přítelem Ettorem, 

který je také u partyzánů a společně s Pierrem vytvoří nerozlučnou trojku. 

 Mezitím dochází k osvobození Říma, fašistické vojsko postupuje k severu, zaútočí na město 

Castagnole a míří k Mangu. Tam jednotka partyzánů pod Johnnyho velením zvítězí nad

fašistickou kolonou. Je léto, Johnny se dostane se svým kamarádem Ettorem do Santo Stefano

Belbo, kde si lze užít zábavy a trochu odpočinku. 

V říjnu partyzáni obsadí Albu, Johnny se může vrátit na chvíli k rodičům, avšak brzy je znov

opustí. V listopadu se fašistické jednotky vrátí, opět zaútočí na město a dobyjí ho. Tentokrát 

je to tvrdý střet, partyzáni sice vyváznou, avšak fašisté se je snaží dostat do obklíčení a z

Plení venkov, hledají partyzánsk

Zatímco dříve partyzáni nalézali u obyvatel podporu, nyní mají potíže, protože se lidé bojí je

skrývat. Obyvatelstvo se bojí fašistů čím dál víc. Hlavní velení apeluje na partyzánské 

jednotky, aby se během zimy rozpustily a sešly se znovu na jaře k velkému a definitivnímu 

útoku. Johnny se svými přáteli Ettorem a Pierrem mění téměř po celou zimu místa pobytu a 

o

u zajatců, ale neuspěje.  

Putuje sám ve sněhu, setká se i se špionem, kte

 
ny, v Romanzi e racconti, Giulio Einaudi editore, s.p.a., Torino 2001, str. 484. 97 Il partigiano John

98 Tamtéž, str. 485. 

 



útok proti fašistům, kteří chtějí získat Mango a město Valdivilla. Johnny a Pierre bojují o

spolu u města Valdivilla. Oba zde padnou,99  pár měsíců před ukončením války v celé Itálii.  
 

V této dějové kostře románu rozpoznáváme mnohé epizody popsané i v jiných díl

k nimž se autor stále vrací a rozpracovává je.  

Román není obyčejným výčtem fakt, či dokumentem, Fenoglio se v něm soustřeďuje n

hlavního hrdinu, který je au

pět 

ech, 

a 

torovým alter-ego; jak jsme již viděli v předcházejících románech 

 

 tématikou.  

ílo se inspiruje žánrově partyzánskou kronikou, avšak ta slouží pouze jako kulisa, Fenoglio 

chtěl sp í 

che 

si della storia tenta di insinuarsi con non meno 

belletti

llà 

lassicamente sobria, capace di penetrare di colpo nel „deposito“ 

delle em

                                                

či povídkách, některé postavy mají podobné rysy a odkazují k autorovi: jsou to Milton z Una 

questione privata, Raoul z povídky Gli inizi del partigiano Raoul a Ettore z La paga del 

sabato. Johnny doplňuje mozaiku vlastností Fenogliova hrdiny, až se téměř s autorem

překrývá. Tito hrdinové přecházejí z díla do díla a vytvářejí spojovací nit celé tvorby 

s partyzánskou

D

íše vykreslit ducha partyzánství, nálady a emoce s ním spojené. Šlo mu o vytvořen

fresky tohoto fenoménu a o popis pocitů, se kterými se vojáci potýkali v extrémních 

podmínkách, spíše než o popis jednotlivých příhod, které však tvoří kostru románu a jeho 

dějovou linii. 

 

„La storia c´entra e non c´entra. E’ un antefatto e anche solo come tale in qual

modo mantiene qualche iniziativa nel romanzo (...) se la storia c´entra, almeno si ripete, cioè è 

storia per  modo di dire (...). In assenza o qua

 e seduzioni, la mitologia.“100 

 

Pro Fenoglia mělo psaní hlavně morální význam. Vyjadřoval své stanovisko 

vůči událostem a vlastní pocity, neměl přesně vyhraněné politické stanovisko. Walter Pedu

o něm píše:  

„Fenoglio ebbe sempre diffidenza per la politica, per gli ideologi (...) e gli idealisti, 

nonchè per un qualsiasi dibattito di idee. Subiva invece il particolare  „naturalismo“ dei 

narratori americani e la tecnica tipicamente „modernista“ (post-joyciana), di una narrazione 

essenziale, in apparenza c

ozioni più profondamente sepolte.“101 

 
a questione privata.  

rassano: La critica e Fenoglio, Cappelli, Bologna 1978, str. 148.  
99 Johnnyho smrt není však úplně jasná, čtenář si ji musí domyslet, stejně tak jako v Un
100 W.Pedullà v G.G
101Tamtéž, str.150 

 



Pokud ve svém díle Fenoglio vyjadřoval nějaký politický názor, nešlo o náklonnost k určité 

straně, spíše vyjadřoval obecný protifašistický postoj, který spojoval s hodnotami svobody

humanismu, za které bojoval, a které chtěl předat dál prostřednictvím svého díla. Říká to jasně 

ústy profesora Chiodiho: 

 a 

ickým, 

ivot v izolaci jim neumožňoval získat informace a reálnou představu o dění 

ve svět

 se 

i ze 

románu: 

 cítit sice na správné straně barikády, ale ve špatném oddílu. 

dyž se zeptá svého kamaráda Tita, zda je komunista, ten mu odpoví, jako by mu mluvil 

t 

ítil 

ěmuž se neustále staví 

nepřáte

                   

„Partigiano è, sarà chiunque combatterà i fascisti.“102 

Je to patrné na postavě Johnnyho, pro něhož antifašistický postoj byl diktován nejen et

ale i estetickým odporem k fašistickému režimu. Politické diskuse mezi partyzány bývaly 

velmi teoretické, ž

ě. Proto také jejich návrat do poválečného světa byl tak obtížný. 

 Fenogliův Johnny se stejně tak jako autor cítí nesvůj v „rudých“ oddílech, které

odvolávaly na komunistickou stranu, ale jeho protikomunistický postoj pramení spíše 

z neznalosti než z opravdového politického přesvědčení. To je dobře patrné na jedné pasáž

začátku 

„Comunista? Ma che significava, e comportava esattamente l´essere comunista? 

Johnny non ne sapeva nulla all´infuori della stretta relazione con la Russia.“103 

Johnny se pomalu u nich začne

K

z duše: 

„Io sono niente e sono tutto. Io sono soltanto contro i fascisti. Sono nella stella rossa 

perchè la formazione che ho cocciata era rossa (...) ma a cose finite, se sarò vivo, vengano a 

dirmi che sono comunista!“104 

 

Rozhodnutí odejít k partyzánům znamenalo pro Fenoglia vzít osud do svých rukou, postavi

se k situaci čelem, ukázat nesouhlas s událostmi; byla to volba etická, kterou činil, aby se c

morálním a zodpovědným. Válku a odboj vidí Fenoglio zároveň v existenciální rovině. Přes 

různé jazykové i obrazové metafory popisuje těžký lidský osud, proti n

lské síly, člověk se musí bez přestání bránit a zachovávat si své lidství, musí přitom 

odolávat utrpení a paradoxně občas použít násilí. Ve vypjatých situacích je nucen sáhnout 

k prostředkům, jako jsou nenávist a divoký pud přežití, které morálním zásadám lidskosti 

                              
  102  Tamtéž, str. 447. 

103 Tamtéž, str. 437. 
104 Tamtéž, str. 482. 

 



příliš neodpovídají. Jak však poznamenává Adelaide Sozzi Casanova,105 tím že se tomuto b

nevyhne, si zachovává sebeúctu, což Fenoglio vyjadřuje těm

oji 

ito slovy: 

„Una battaglia è una cosa terribile, dopo ti fa dire come a certe puerpere primipare: 

 

a 

 

l 

 

 jako daný fakt, který nelze zamlčet, 

ale kter

racejí 

a 

ádá, a 

o. La 
107  

 mimo pospolitost, cítí se být odlišný, at´ už proto, že 

                                              

mai più non mai più. Un´esperienza terribile, bastante, da non potersi ripetere e ti dà insieme 

l´umiliante persuasione di aver già fatto troppo, tutta la tua parte con una battaglia. Eppure 

Johnny sapeva che sarebbe rimasto, a fare tutte le battaglie destinate, imposte dai partigiani o

dai fascisti, e sentiva che si sarebbero ancora combattute battaglie di quella medesima ancor

guerra, quando egli e il Biondo e Tito e tutti gli uomini sull´ aia sarebbero stati sottoterra,

messi da una battaglia al coperto da ogni più battaglia.“106 

 

Fenoglio pozoroval násilí, které se vyskytuje v lidských vztazích a které člověk uplatňuje, aby 

se mohl udržet na živu ve složitých životních situacích. To jsem zmiňovala již při analýze dě

z venkovského prostředí, v tématice odbojové hraje pak násilí ještě větší roli. Fenoglio toto

násilí neospravedlňuje, ani nesoudí, pouze ho pozoruje

ý ani neoslavuje. Jeho vztah k brutalitě ja patrný na hlavních postavách jeho děl: 

Johnny a ostatní protagonisté nejsou typickými kladnými hrdiny, kteří bez zaváhání úspěšně 

bojují proti zlu. Jejich charakter se postupně vyjevuje v celém díle, nebot´ se neustále v

v nových situacích. Johnny není hrdinou v pravém slova smyslu, nevyhrává a není jako hrdin

oslavován. Působí spíš jako člověk, který si je vědom svého osudu, porážku předpokl

boj s nepřítelem vidí často jako předem ztracený. Přesto se však nevzdává. Takto uvažuje 

v okamžiku, kdy jeho oddíl vyčkává útok protivníka:  

„Molto probabilmente finirà in un pasticcio – disse Johnny – ma ha da essere fatt

ruota deve essere rimessa in moto, anche se i suoi primi denti macineranno proprio noi.“

Fenogliův hrdina na sebe bere svůj osud, kterému se může vzepřít jen tak, že do bitvy 

každopádně jde a předem se nevzdává, i když ve vítězství nedoufá. Johnny se nachází téměř 

vždy v pozici poraženého, bojuje v nejhorších podmínkách. Tradičnímu hrdinovi se 

nepodobá, vlivem  přírodních podmínek ztrácí téměř lidskou podobu. Je to hrdina v zásadě 

osamělý, smysl svého počínání nemá předem daný a pracně ho hledá; někdy zaujímá čistě 

osobní stanovisko (Una questione privata), jindy se vyčlení z řad běžných vojáků, jako 

v případě Johnnyho, který je stále

   
105 Adelaide Sozzi Casanova: Beppe Fenoglio, la grande saga del Partigiano Johnny, Cooperativa Libraria 
I.U.L.M., Milano 1986, str. 72. 
106 Beppe Fenoglio: Il partigiano Johnny v Romanzi e racconti, Giulio Einaudi editore, s.p.a., Torino 2001, 
str. 516. 
107 Tamtéž, str. 859. 

 



studova

prožít, 

á jinou volbu. Již Milton v Una questione privata si zvolil 

ě, 

y vždy 

usíme domyslet. 

A tak s a 

alství, ze zármutku a vyčerpání.  

ui ciascuno si porta dietro quella che sarà un giorno la 

ua morte.“109 

roto také Fenoglio vyhrazuje partyzánům jinou smrt nežli fašistům. Fenogliovi hrdinové 

orovat osudu, umírají náhle a Fenoglio 

jich smrt pouze naznačuje, zůstává tak na čtenáři, aby si konec domyslel. V Primavera di 

bellezz

                                                

l, nebo proto, že má vnitřní ustrojení člověka, který se v podstatě se svým okolím 

neztotožňuje. Na Johnnyho postavě Fenoglio nejpodrobněji popsal rozpoložení intelektuála, 

jenž  se cítí osamocen v brutálním prostředí, které je mu cizí, ale které musí přijmout a 

protože z morálního hlediska nem

vlastní cíl, za kterým si paralelně šel; také Johnny žije ve vlastním světě a nechce vidět smysl 

existence v samoúčelném zabíjení nepřátel. Pro tento odstup byl považován za snoba, který se 

vlastně mezi partyzány nehodil. 

 

Zajímavé je, že Fenoglio svého hrdinu nikdy nenechal definitivně zemřít, a i v případ

kdy jeho smrt naznačil, nikdy se nejednalo o přímo vynesený rozsudek, smrt jeho hrdin

zůstává nevyřčena. I v Il partigiano Johnny není přímo řečeno, že protagonista zemře, 

přestože si to m

e dostáváme k dalšímu důležitému tématu tohoto románu, a tím je smrt; ta je přítomn

i v jeho dílech s venkovskou tématikou, kde úzce souvisí s bídou a utrpením. Na venkově lidé 

umírají ze zouf

V románech a povídkách z války je smrt všudypřítomná, doprovází všechny partyzány na 

každém kroku a dostavuje se vždy velmi rychle. Stává se rutinní záležitostí, přičemž každý 

umírá jinak, a to podle způsobu, kterým žil. Maria Cortiová ve své studii o Partigianu 

Johnnym108 tvrdí, že Fenoglio souhlasil s Rilkem, který říkal, že každý sebou nosí svojí 

budoucí smrt: 

„C´è un diverso modus moriendi, a seconda del modus vivendi di ognuno. Fenoglio 

sembra condividere la tesi di Rilke per c

s

P

umírají řízeni jakousi vyšší silou, není jim platné vzd

je

a Johnny umírá tak, že uslyší pouze „un clic infinitesimale“,110 v Il Partigiano Johnny 

je jeho konec, stejně tak jako v Una questione privata, pouze vágně naznačen. Oproti tomu 

fašisté umírají potupně, jejich smrt je hanebná, nebot´ za hanebnou považuje Fenoglio jejich 

životní volbu a dále se jimi nezaobírá.  

 
108 Maria Corti: Il Partigiano Johnny, di Beppe Fenoglio, v Letteratura italiana, Le opere IV, Il Novecento, str. 
811-834. 
109 Tamtéž, str. 823. 
110 Beppe Fenoglio: Primavera di bellezza v Romanzi e racconti, a cura di Dante Isella, Giulio Einaudi editore, 
s.p.a, Torino 2001, str. 421. 

 



 

 

    Role krajiny a přírody 

 

a s 

ě 

ky. 

che chilometro a valle (...) allora Johnny colse, tra una sella e l´altra il primo 

ario 

e 

a radiazione maligna. (...). La nostalgia 

della ci e 

vratu domů skrývá na venkově a sužují ho samota a 

 

ě symbolem návratu do tepla domova, 

sta agli altri 

per organizzare una controspedizione d´una certa serietà. Ma non dirlo in giro. - E me lo dici 

così. E

llora l´avete fatto? – Qualcosa di più forte di noi. – Ah! Non avete resistito alla 

tentazione! Alba, come la Mecca, insomma!“112   

                                                

Velký prostor zaujímá v tomto románě krajina a příroda, která není vždy přátelská 

níž se musí hrdina často vyrovnávat. Život na venkově i v odboji na pahorcích byl na přírod

velmi závislý. Pro Fenoglia jsou přírodní živly a krajina propojeny s lidskými osudy a děním, 

a proto často slouží k prokreslení psychických stavů jeho hrdinů: zima, déšť a bahno 

přetvářejí krajinu v nepřátelské prostředí, které bezmocnému člověku staví do cesty překáž

Oproti tomu město, konkrétně Alba, kterou partyzáni střídavě dobývají a brání, se jeví 

z pahorků jako pohádkový, na míle vzdálený přelud, o kterém Johnny sní:  

„Qual

glimpse della sua città. E risentì orribilmente il suo esilio. Corse giù dove potesse meglio 

vederla, come da un sipario più accentuatamente ritratto, si sedette sul ciglio e con le armi 

accanto ed una sigaretta in bocca riguardò Alba. La città episcopale giaceva nel suo millen

sito, coi suoi tetti rossi,  il suo verde diffuso, tutto smorto, vilificato dalla luce non luce ch

spioveva dal cielo, tenace e fissa e livida, come un

ttà lo travagliava ferocemente. Ne era via da poco più di tre mesi statole lontano fors

trenta chilometri in linea d’ aria, ed ora sulla strada di lasciarla ancora, per una direzione 

opposta.“111 

Když se Johnny v prvních měsících po ná

úzkost z ní, z jeho izolace se mu město jeví jako místo, kde tepe život, kde se může i on cítit

živý. Město je oproti lhostejné a nepřátelské přírod

k matce. Boj o Albu se stává bojem symbolickým, bojem proti zlu obecně. Když Johnny 

mluví se svým kamarádem v ulicích města, říká:  

„Johnny, quanto credete di poterla tenere? – Quindici giorni. Quanto ba

 ci lascerete nel ballo! (...). – Fatalmente. Beninteso, tutti quei partigiani che non 

moriranno in difesa. – Bravi, bravi! (...). 

- E perchè a

 
111 Beppe Fenoglio: Il patigiano Johnny v Romanzi e racconti, a cura di Dante Isella, Giulio Einaudi editore, 
s.p.a, Torino 2001, str. 559. 
112 Tamtéž, Dossier del Partigiano II., str. 1654. 

 



Johnny

 O 

iv 

ua 

normal

například mlha chrání ty, kdo se 

, 

ové bojují s vypětím všech sil nejen proti nepříteli, ale i proti přírodě. 

k 

un 

 

aveva perso, pareva, ogni sua 

capacit

o 

vání: 

                   

 ví, že město padne opět do rukou nepřátel, a i tentokrát to sám předpovídá a tuší, že 

zdánlivé vítězství se brzy přemění v porážku, protože síly jeho jednotek nejsou dostatečné.

Albu však přesto bojuje, neboť ta se stává jakýmsi symbolem svatého města.  

 

Na počátku svého příběhu, když Johnny odchází bojovat do kopců, se cítí silný, 

připadá mu, že odhodlání bojovat za svobodu a proti fašismu mu pomůže překonat jakékol

překážky:  

„Partì verso le somme colline, la terra ancestrale che l’avrebbe aiutato nel suo immoto 

possibile, nel vortice del vento nero, sentendo com‘ è grande un uomo quando è nella s

e dimensione umana.ed anche fisicamente non era mai stato così uomo, piegava 

erculeo il vento e la terra.“113 

Postupně však poznává, že příroda není vždy přátelská, že může být nepřátelskou a zrádnou 

silou. Tato ambivalentnost je konstantou jeho vyprávění, 

skrývají, ale je fatální pro ty, na které se chystá útok. 

Časté jsou popisy šedivých mraků, které přinášejí těžký déšť a předpovídají zlé zprávy, nebo 

nadcházející krutou bitvu; bahno a přívaly vody mají téměř biblickou podobu potopy: 

„Il sole non brillò più, seguì un’era di diluvio. Cadde la più grande pioggia nella 

memoria di Johnny: una pioggia nata grossa e pesante, inesauribile, che infradiciò la terra

gonfiò il fiume a un volume pauroso (la gente smise di aver paura dei fascisti e prese ad aver 

paura del fiume) e macerò le stesse pietre della città”.114 

A tak Fenogliovi hrdin

Když Johnny utíká po stráních, téměř nepodoben lidské bytosti, touží se zachránit stejně ta

před nepřítelem, jako před rozpoutanými přírodními živly: 

„Rotolava leggero ed anestetizzato, come in sospensione stratosferica. Poi si riprese 

poco e cominciò a frenarsi con l‘opposto movimento del corpo e poi con le mani, perchè 

sapeva che il pendio strapiombava nel salto di tufo che coronava il rittano. Ma l’erba fredda e

scoperta era fredda e viscida, feriva senza aiutare, e la neve 

à ritentiva”.115 

I příroda je tedy v románě převážně na straně nepřátelských sil. Často je popisována jak

tíživá, šedivá kulisa, která předznamenává chmurné události a ztěžuje Johnnyho rozhodo

                              
113 Tamtéž, str. 473. 
114 Tamtéž, str. 676 
115 Tamtéž, str. 551 

 



  „Le colline incombevano sulla pianura fluviale e sulla città, malsanamente rilucenti 

sotto un sole guasto....Le giornate d’autunno, pur d‘ autunno erano insopportabilmente lunghe 

 

ristezza piombata sulle colline derubate dei 

ta del fiume annegoso, 

lamben

 forza 

 

 

hodnutí odejít do odboje na pahorky, s nimiž se cítí téměř pokrevně svázán, 

dkazuje spíše na kořeny z otcovy strany.  

enoglio opakovaně popisuje přírodu jako nezvladatelný živel: 

„Più alto dello scroscio della pioggia rumoreggiava il fiume, amplissimo, enfiato e 

insaccato come una belva dopo la digestione della preda eppure sembrava aver perso in 

virulenza quanto acquistato in lutulenta ipertensione.“

Fenoglio pojím

Příroda ve svém

 

ým jazykem sloužícím v každodenním životě. Spisovnou 

                                                

il paesaggio ora lo nauseava, scontato il gusto del ritrovamento della terra natale e vitale.“116

O duševním stavu protagonisty svědčí i následující popis:  

„Il primo autunno appariva all´agonia, a fine Settembre la trentenne natura si 

contorceva nei fits, nella menopausa, nera t

naturali colori, una trucità da mozzare il fiato nella plumbea cola

te le basse sponde d‘infima malta, tra i pioppeti lontani, tetri e come moltiplicantisi 

come mazzo di carte (...) e il vento soffiava a una frequenza non di stagione, a velocità e

innaturale, decisamente demoniaco nelle lunghe notti.“117

Johnny se pohybuje mezi dvěma světy, mezi městem a venkovem. Tyto dva světy je možné

vidět jako paralely k jeho rozdílnému vztahu k otci a k matce. Zatímco město je vázáno na 

matku, jeho roz

o

F

118 

á svojí účast v odboji velmi osobně, stejně tak má ke krajině niterné pouto. 

 celku je nazírána jako vyšší síla, která může stejnou mírou člověka ničit jako 

mu pomáhat.  
 

 

 
Jazyk románu Il partigiano Johnny  

 

Jak jsem již poznamenala v úvodu této kapitoly, Il partigiano Johnny je z jazykového

hlediska ojedinělým experimentem. Fenoglio psal text nejprve anglicky, pak text překládal 

zpětne do italštiny. Již na střední škole Fenoglia setkání s angličtinou velmi inspirovalo a 

otevřelo mu nový svět i novou dimenzi pro budoucí tvorbu. Fenoglio patřil k těm autorům, 

pro které dialekt byl stále ještě živ

 
116 Tamtéž, str. 430. 
117 Tamtéž, str.434 
118 Tamtéž, str. 684. 

 



italštin . 

na 

náziu 

ělo 

 

n era 

va i 

 

a quello che il „fascismo“ gli offriva.“119 

ísil starou alžbětinskou angličtinu s moderními výrazy a 

ojenským slangem, který se naučil v armádě. Vznikl tak jazyk zcela osobní, který nejlépe 

odrážel

to státník a 

ý kraj, v němž hrdinové bojují za společný ideál a vzdorují 

 

gličtinu, ale i výrazy z jiných 

jazyků, například z francouzštiny, mění strukturu italštiny a vytváří novotvary. 

                                                

u se naučil z knih ve škole, ale nebyl to jazyk, který používal pro běžnou komunikaci

Bylo již řečeno, že fašistický režim razil sjednocující jazykovou politiku a v zájmu posílení 

celonárodní identity dialekty potlačoval. Spisovná italština však byla v tomto období spoje

s propagandou režimu, ke kterému autor cítil odpor. Osvojením angličtiny získal Fenoglio i 

novou kulturu, s níž se do velké míry ztotožnil. Jeho učitel filozofie a historie na gym

vypovídá, že Fenoglio se do jazyka, literatury a kultury Anglie zcela ponořil, a že to přisp

k jeho duchovnímu rozvoji a umožnilo mu to odstup od tehdejší skutečnosti. O tom, jakou

Anglii si Fenoglio přisvojil, říká: 

„L´immedesimazione di Fenoglio col mondo dell´Inghilterra rivoluzionaria no

per lui un´ evasione da ingenuo provinciale, come qualcuno ha creduto. Fenoglio detesta

letterati di mestiere, ma era sufficentemente scaltro e colto per non cadere in ingenuità di 

questo genere. Fenoglio andava alla ricerca di un modello umano, di una „formazione“, di uno

stile diverso d

Již od mládí měl Fenoglio své oblíbené autory, kteří měli na jeho angličtinu vliv; byli to 

Shakespeare, Marlowe, Hopkins, Coleridge, Conrad a další. Učil se tento jazyk převážně 

z knih, které překládal. Když sám psal, přizpůsoboval ho však svým literárním a 

vyjadřovacím potřebám, jeho angličtina se stala jeho vnitřním soukromým jazykem. 

Neusiloval o spisovný jazyk, m

v

 jeho vnitřní pocity – to je také důvod, proč autor napsal prvotní verzi tohoto románu 

v angličtině.  

Fenogliovým osobním vzorem byl Cromwell,120 líbily se mu ideály, za které ten

vojevůdce bojoval, sympatizoval také s jeho náboženským přesvědčením. Cromwellovskou 

Anglii viděl jako mýtick

nepřátelským silám a nebezpečenstvím. Byla mu modelem, který měl na mysli i při 

komponování svého románu. 

 

Angličtina a italština se v románě Il partigiano Johnny vzájemně ovlivňují a sobě se

přizpůsobují. Do převážně italského textu Fenoglio mísí nejen an

 
119 Adelaide Sozzi Casanova: Beppe Fenoglio, la grande saga del Partigiano Johnny, Cooperativa Libraria 
I.U.L.M., Milano 1986, str. 71. 
120 Oliver Cromwell (1599-1658), anglický státník, protestant, vystupoval proti monarchii a zasadil se, byt´ na 
krátkou dobu, o vznik republiky, bojoval i za smíření movitých vrstev s vrstvou obchodníků. S jeho postavou 
jsou spojeny naděje na vládní reformy v Anglii. 

 



Tuto techniku používá proto, aby lépe zprostředkoval svůj pohled na svět, a  předal tak své

vnímání okolní reality.  

 

 podobě. Pokusím se shrnout a podat přehled 

 aby byl jasný jeho způsob práce 

i 

 experimentuje s nimi. 

ny v jednom slově, například vytvořením slova s anglickou 

egace, která se pojí  k italskému adjektivu:  

intenzionali (str.458),  

é adjektivum: 

atetica (str. 711),   

41),  

skyt forem slov s privativním a:  

ří Fenoglio nová adjektiva pomocí různých sufixů: 

496) ( z anglického disease, diseased, nebo francouzského  malaise, 

egorie nových substantiv, Fenoglio většinou přidává sufixy k abstraktním 

nčená většinou na –ezza nebo –ità. Vznikají pak z toho  například : 

),  

- desertità (str.548).  

Koexistence obou jazyků se děje v různé

některých nejzajímavějších příkladů Fenogliova stylu tak,

s jazykem.  

Zajímavá je především velká míra invence v autorově angličtině. Nejde o jazyk s pevným

pravidly, Fenoglio vytváří nové výrazy a

Někdy jsou oba jazyky přítom

předponou un- pro vyjádření n

- gli occhi bassi e  unvedenti (str.523),  

- sguardi obliqui, perfettamente un

unrisparmiante nudità invernale (str.578),  

Jindy použije anglické předpony in, za niž následuje pouze zdánlivě italsk

- un´occhiata insimp

- corpi inprotetti (str. 4

- tappa insolidale (str. 713).  

Častý je vý

- agnomi (senza nome) (str.628), 

- voce opaca, irrimediabilmente anarrativa (str.431). 

Podle angličtiny vytvá

- rivasco (str.453),  

- acquatile (str.438),  

- malesserato (str. 

malaisé). 

 Velmi bohatá je kat

jménům, která bývají zako

- caldanza (str.719),  

- stufezza (str.789), 

- affilatezza (str.689),  

- russio (str.481), 

- casalinghità (str. 618

- rossità (str.608),  

- squallorosità (str.437),  

 



Nechybí ani nové tvary sloves převážně zakončených na – are/- arsi, jako například: 

- rafficare (colpire con raffica) (str.462)  

- sarcasmare (dire con sarcasmo) (str.795), 

-  smorfiare (str.612), 

obí v jedné větě:  

camente, e quel poco 

i nei films di Ridolini.“(str. 435).   

 fuoco d´artificio z ang. firework) (str.860), 

tr.667). 

kých substantiv podle anglického vzoru:  

 (str. 817). 

jektiválních 

uso“ (str.632),                      

o“ (str.696),  

 (str.767).  

re labbra“ (str. 504), 

4) 

 - urgenzare (sollecitare) (str.840). 

Jazyková kreativita je častá u adverbií na – mente, která se nás

„A vista d´occhio, il movimento ed il traffico s´era diradato, epidermi

che s´era sensibilmente accelerato, i passanti quasi apparivano velocitati, comicamente, come 

personagg

 

Existují i slova přímo převzatá z angličtiny:  

- polluto („piazzetta deserta e polluta“ od polluted) (str. 549), 

- lavoro d´artifico (místo

- „il sole impattava sui loro fianchi come una muta esplosione“ (z to impact-battere, colpire) 

(s

 

Velmi časté je také spojováni dvou itals

-„La macchina si sistemò in fondo al fosso, mostrava il suo ventre  

polve-oleoso” (str.534), 

- „La superficie tenero-dura della neve in atto di cristallizzarsi.“

 

Vliv angličtiny je patrný i na tom, že Fenoglio používá mnohem více participií ad

a slovesných, nežli je v italštině běžné. 

- “La stazione ferroviaria arrugginente e muffente nel lungo dis

- „l´acqua schiarentesi aveva un fiato gelat

- „fu un duro cammino nella tenebra condensantesi“

 

V syntaxi se v textu setkáváme nejčastěji s prepozicí adjektiva vůči substantivu:  

- „Biondo comprimeva anche più le mag

- „Gli diceva con ammollite, troppo aperte labbra“ ( str. 508), 

- „I bambini con amorfe faccie“ (str. 52

- „Da destra marciò il siciliano soldato”(str. 526). 

 

 



Tímto způsobem Fenoglio mění strukturu italského jazyka, vkládá do něho novotvary a 

italské výrazy angličtině přizpůsobuje. 

Nejpozoruhodnější jsou však věty, kde se angličtina střídá s italštinou, Fenoglio plynule 

tto il thudding e lo stumpeding, più che il fire, tutto rivolto a lui, per 

a che scrambled to feet, Nord era entrato chiuso in un impermeabile nero.“ (str. 629). 

 hlavně s angličtinou, v textu se však objevují i převzatá 

je se však i latina:  

hi“ (str. 

). 

diftongu.) 

tský dialekt, i když pouze v desítce případů, jako například:  

- „Forse siete gli ultimi parigiani per i quali potagio“  (z piemontského „putagé“- vařit, dát 

najíst). 

n“= půda do které se zapadá, a „ritana“ = stoka, v souvislosti s norou, znamená údolí a 

je v rom

i k tomu 

 un esame grammaticale, 

ndo Beccaria, avrebbe creato e trovato un 

linguaggio lontano sia dalla facilità neorealistica e dalla medietà espressiva, sia dal 

uto 

přechází z jednoho jazyka do druhého: 

- „Poteva ora sentire tu

lui.“(str.553), 

- „He staggered, come un uomo staggered alla sua reciproca vista sulla radura.“ (str.552), 

- „Prim

Jak jsem uvedla, Fenoglio pracoval

slova z francouzštiny, jako například:  

- „sognavi d´essere solo e disengagé“ (str.438),  

- frissonare (str.514). 

 Objevu

- „Come se si sentisse di violare una tantum le norme contraeree e di provocarne i risc

593). 

- „Il fiume amplissimo“ (str. 684

- „Johnny li contava audibilmente“(str. 763). (Ponechání původně latinského 

Objevuje se i piemon

- „si trascinò tutti gli uomini a destra (...)verso un rittano“. (Rittano: z piemontského 

„rantá

ánu užité velmi často). 

- „Le labbra splurate“ (str. 834) (splurate= spellate, z piemontského výrazu  

splüra= spellatura). 

 

Fenogliova práce s jazykem není diletantskou hrou a pouhým samoúčelným 

experimentováním. Odráží cosi podstatného z jeho vnitřního světa. Adelaide Sozz

říká:  

„La risposta che giunge più a fondo, in quanto partendo da

sintattico, retorico, perviene all‘esistenza del fenomeno linguistico fenogliano, ci sembra 

quella di Gian Luigi Beccaria (...) Fenoglio seco

formalismo letterario della „prosa d‘arte“ un linguaggio inusufruibile nell‘uso perchè assol

 



e assolutizzante tale da collocare la vicenda narrata in una dimensione astorica di 

perennità.“121  

(Beccaria definoval Fenogliův jazyk pojmem „grande stile“.)     

Fenogliův jazyk bývá často charakterizován pojmy „lingua mentale“ nebo „lingua privata“, 

 střídání jazyků ho činí často těžko srozumitelným.  

nu, 

ody a shrnuje dobře děj knihy, která je obsáhlejší a méně 

rukturovaná.  

Film m ž 

u 

val k fresce, kde má sice odboj stále hlavní roli, ale pozornost autora se soustřed´uje 

nohdy i smrti, za častého použití násilí a nenávisti. Člověk však 

epřestává vzdorovat, čímž vyjadřuje svoji hrdost a víru v přežití dobra nad zlem za jakoukoli 

enu.  

oužití několika jazykových rejstříků není pouhým experimentem, vypovídá o tom, jak autor 

al svět a jak se do něho promítal. Il partigiano Johnny je z těchto důvodů také dílem 

ejvíce autobiografickým. 

                                                

protože autor jím vyjadřoval svůj vnitřní svět.  

Otázkou zůstává, co z toho se dotýká čtenáře. Při četbě tohoto románu jsem chápala, že 

angličtina je pro Fenoglia zásadní, ale čtenář s ním těžko tento experiment sdílí. Kompozice 

textu je složitá a

 

  Román Il partigiano Johnny byl také v roce 2000 zfilmován režisérem Guidem 

Chiesou, do hlavní role byl obsazen Stefano Dionisi. Filmová verze je celkem věrná romá

jsou v ní všechny nejdůležitější příh

st

i pomohl ujasnit si dějovou posloupnost událostí, o kterých se píše v knize, z nich

režisér vybral ty nejvýznamnější. Zdůraznil dějovou linii, přátelství Johnnyho s Pierrem a 

Ettorem a pomocí dialogů vytyčil hlavní myšlenky, čímž vytvořil ucelený příběh. Je tak 

cenným doplňkem tohoto románu. 

 
Il partigiano Johnny přesto, že je dílem nedokončeným, představuje sumu všech 

témat, která Fenogliovi ležela na srdci a postupně se objevovala v jeho tvorbě. Partyzánsko

tématiku zpracovával celý život, vracel se k ní a měnil vždy jen způsob uchopení látky. Od 

stručného a dramatického popisu odboje v povídkách, kde nechyběl ani groteskní tón, se 

dopraco

především na jedince a na jeho osobní prožitek. Válka se stává obecně metaforou osudu 

člověka, který se neustále potýká s těžkostmi a překážkami, a který musí bránit své lidské 

hodnoty za cenu utrpení a m

n

c

P

vním

n

 
 

121 Adela de saga del Partigiano Johnny, Cooperativa Libraria 
I.U.L.M., M

ide Sozzi Casanova: Beppe Fenoglio, la gran
ilano 1986, str.77. 

 



 

 

  

ěrem 

, 

často charakterizován jako 

 
 

 

     

Závěr 

 

Beppe Fenoglio psal v období, kdy v italské literatuře převládal neorealismus; přestože 

bývá s tímto směrem spojován, je do tohoto období těžko zařaditelný, neboť jeho literární 

osud nebyl jednoznačný. Ve své práci jsem na toto chtěla poukázat a vytyčit, jakým sm

se Fenogliova tvorba ubírala. 

Jeho romány a povídky se vyvíjejí kolem dvou hlavních obsahových linií, venkovské a 

odbojové. V tvorbě s venkovskou tematikou je Fenoglio vázán ke svému kraji, Piemontu, a 

obzvláště ke krajině Langhe, do které je celá jeho tvorba zasazena. Proto bychom ho mohli 

považovat za autora především regionálního. Piemonťané ho také pokládají za svého autora, 

jsou na něho hrdí a jsou mu vděčni za to, že jejich kraj představil širšímu publiku. Ve 

svém díle autor vypovídá i o svém charakteru typického Piemonťana, který se přes hranice 

svého kraje příliš nedostal. Fenoglio se otevřel cizím vlivům intelektuálně, Anglie mu byla 

abstraktním vzorem. Život mimo Itálii nebo dokonce mimo Piemont by si Fenoglio ani jeho 

postavy nedokázaly představit, protože vazba k tomuto kraji byla příliš silná a niterná.  

Tématikou odboje se Fenoglio vyjádřil k problému, který zasáhl celou Itálii a přestože ho 

pojal velmi osobně, stává se tím autorem národním. Nechtěl však oslavovat období Resistenze 

tak, jak se to stalo v té době brzy zvykem, zároveň však nechtěl psát pouhý dokument o tom

co sám v odboji zažil. Takových děl již bylo mnoho. Fenoglio pojal odboj jako osobní a 

„soukromou záležitost“ a chtěl poukázat na tento fenomén ve všech jeho kladných i 

záporných aspektech. Proto nebyl ve své době příliš pochopen a oceněn. Vydavatelům se jeho 

styl mnohdy nezdál přijatelný a nemohli přijmout ani jeho pohled na odboj, který zobrazoval i 

v jeho absurdních a humorných aspektech. Proto byl Fenoglio 

autor nepohodlný a při vydávání svých děl narážel na mnohé obtíže. Fenoglio nechtěl být 

literátem z povolání, nezačlenil se do piemontského intelektuálního prostředí. Ať už psal o 

kraji Langhe nebo o odboji, vyjadřoval vždy vlastní stanovisko mimo ideologii a se všemi 

rozpory, které si uvědomoval, a o kterých chtěl otevřeně hovořit. Kolektivní zkušenost 

 



nepopíral, ale převáděl ji do individuální roviny. Přes historickou a politickou dimenzi, ktero

odboj v sobě nesl, se Fenoglio dostává k osobnímu prožitku.  

Jedinec jedná v daném historickém kontextu, ale jeho počínání nabývá symbolického 

rozměru. Odboj se stává metaforou lidské existence; přes veškeré úzkosti a pochybnosti 

člověk musí čelit obtížím života a vyrovnat se s nimi. Člověk neustále hledá odpovědi na 

zásadní otázky lidské existence a vytváří si tak svůj vlastní systém hodnot, které zastává i za 

cenu vlastní smrti. Jedině tak si Fenogliovy postavy uchovávají svoji individualitu. 

Jak jsem již uvedla, Fenoglio je autor těžko zařaditelný a z tohoto důvodu si kritika k němu 

dlouho hledala cestu. Mno

u 

há jeho díla nebyla publikována za jeho života tak, jak on sám je 

oncipoval. Po jeho smrti se kritici museli zabývat nedokončenými texty a potýkali se 

četnými filologickými problémy. Zájem o Fenogliovo dílo je však s odstupem času stále 

ětší. Vydávají se nové verze jeho poznámek a děl, konají se o něm konference a do jeho 

ateriály o něm, a který je shromážděn v jeho rodišti, 

 Albě, se literární vědci neustále vracejí a rozšiřují ho. Jeho bibliografie stále není úplná a 

ajisté vyjdou ještě četné verze jeho děl. Kritickou práci nad jeho dílem tak ještě není možné 

ovažovat za uzavřenou.  

 

k

s 

v

fondu, který zahrnuje jak jeho díla, tak m

v

z

p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

inteso presentare la figura di Beppe Fenoglio attraverso le 

 che la 

 Prima 

a 

tare le proprie esperienze, in particolare quelle relative alla Resistenza e 

ia 

mosi quali Nuto Revelli, Mario 

reali 

to 

l 

dopoguerra, vista nelle sue più articolate sfaccettature.  

 
 
 
 
 

Riassunto 

 

Nella mia tesi di laurea  ho 

sue opere, vale a dire i suoi romanzi ed i suoi racconti. Nel contesto ceco non lo si conosce a 

sufficienza e spesso viene collocato tra gli autori neorealisti, senza  soffermarsi troppo sul 

posto che occupa nel panorama letterario italiano; ho voluto così cercare di dimostrare

sua posizione nella letteratura italiana è ben più complessa di quanto non sembri e che 

l‘autore non è sempre facilmente classificabile. 

di tutto ho voluto chiarire la situazione di quell‘epoca  per poterlo situare meglio  

nel panorama letterario del paese. 

L‘Italia esce sconfitta dalla Seconda Guerra Mondiale  e con la caduta del regime fascista ed 

il seguente ritorno alla vita democratica si aprono nuove prospettive per il paese. L‘esperienz

bellica ha segnato profondamente gli italiani che hanno avvertito un forte bisogno di 

testimoniare e raccon

al periodo della guerra civile contrassegnato dalla lotta delle formazioni partigiane.  

 La letteratura italiana reagisce immediatamente, l‘atmosfera del dopoguerra in Ital

riflette i grandi mutamenti del paese, tutti volevano descrivere ciò che avevano vissuto nella 

maniera più realistica possibile. Nascono quindi numerose autobiografie e svariati documenti 

in forma di appunti o di veri e propri “reportages“ bellici, spesso opera di gente comune, ma 

anche romanzi veri e propri di autori che diventeranno fa

Rigoni Stern e altri. 

Il Neorealismo viene situato generalmente nel periodo tra il 1943 e il 1950 ed è la corrente 

culturale che riunisce gli artisti di quel periodo i quali volevano rappresentare i fatti 

nonchè la società di quel tempo nei suoi diversi aspetti; il Neorealismo però non è mai stato  

un movimento culturale omogeneo e facilmente caratterizzabile. E‘ importante rendersi con

che anche grazie alla corrente letteraria ci è stata trasmessa una testimonianza dell‘Italia de

 



Gli autori che operano in questo periodo sono molto diversi tra loro e benchè all‘inizio 

abbiano avuto la medesima idea di rapportarsi il più possibile alla realtà, lentamente iniziano a

diversificarsi nell’orizzonte letterario e possiamo quindi riconoscere scrittori che si 

allontanano da questo genere. Uno di questi è proprio Beppe Fenoglio che, nato nel 1922 ad 

Alba, ha vissuto gran parte della propria vita nelle Langhe piemontesi. Nel gennaio 1943 è 

chiamato alle armi e diventa allievo ufficiale a Roma. Tornato ad Alba dopo l‘Armistizi

dell‘8 settembre, in reazione agli avvenimenti di quel periodo, Fenoglio decide di unirsi

partigiani. Questa esperienza è stata fondamentale per l’autore che comincia a scrivere subito

 

o  

 ai 

 

ole 

alle case editrici 

ici.  

unque 

 

, che 

tario 

rio 

 Agostino, sono i personaggi 

ti 

ra narrativa, che prende spunto dall’esperienza partigiana, nasce a qualche anno di 

distanza dagli eventi descritti. Fenoglio vuol mostrare la Resistenza in  tutti i suoi aspetti e 

dopo la fine della guerra. Fin dagli anni del liceo però si può notare in Fenoglio un notev

interesse per lo studio della lingua e della letteratura inglese che lo accompagnerà per tutta la 

vita influenzando notevolmente il suo stile di scrittura. La genesi dei suoi romanzi e racconti è 

assai complicata, visto che i suoi testi non sempre venivano accettati d

proprio a causa del suo stile che spesso non corrispondeva ai canoni dell‘epoca. Beppe 

Fenoglio era molto legato alla sua città, alle Langhe, alla sua famiglia ed alle proprie rad

L‘esperienza partigiana lo ha portato poi a scrivere i suoi più importanti romanzi in cui 

riflette, seppur in modo del tutto soggettivo, sulla realtà della Resistenza. E‘ possibile d

vedere nell‘opera di Fenoglio due filoni tematici principali, secondo i quali ho suddiviso i suoi 

romanzi e i suoi racconti: la tematica contadina e quella resistenziale. 

Il romanzo che riflette più profondamente il mondo contadino è La malora: una saga familiare

a sfondo quasi naturalistico, in cui non manca una descrizione del crudele mondo della 

campagna nonchè dei rapporti sociali e familiari dominati dalla povertà e dalla “roba“

inducono la gente a pensare solo ai soldi senza alcuna pietà per il destino altrui. Ne La 

malora, Agostino, un giovane ragazzo, viene venduto dalla propria famiglia ad un proprie

terriero; Fenoglio ha voluto rappresentare un tipico personaggio che non si integra nel prop

ambiente, pur rendendosi conto delle ingiustizie che subisce. Comunque alla fine non potrà e 

non riuscirà a mutare la propria situazione. Del tutto simili ad

presenti in altri racconti di Fenoglio, tra cui ricordo le raccolte Un giorno di fuoco e i 

Racconti del parentado che completano la visione fenogliana del mondo contadino. In ques

testi lo scrittore ricorre ad un italiano fortemente influenzato dal dialetto piemontese che 

all‘epoca era ancora utilizzato come registro di comunicazione quotidiana. Possiamo così 

addentrarci in questo mondo che ormai è diametralmente cambiato, sia per quel che riguarda 

il paesaggio, che la gente e le condizioni di vita in generale.  

 La sua ope

 



non esita a dare un proprio giudizio sui partigiani che spesso vivevano in condizioni precarie e 

non sempre erano  ben organizzati da un punto di vista militare. Nei suoi racconti l’autore 

riesce spesso, in poche pagine, a descrivere l’ambiente partigiano nella sua brutalità, volendo

prima di tutto illustrare ciò che era davvero la vita sulle colline piemontesi, senza tessere elogi 

di alcuno. 

Ciò che lo interessa maggiormente è però l’esperienza individuale dei suoi protagonisti che si

trovano in un ambiente connotato da aggressività e violenza, spesso distante dai loro ideali

etici e morali. Cominciando con Una questione privata, Fenoglio si sofferma sulla storia di

Milton, il quale sullo sfondo delle battaglie tenta di venire a capo del proprio passato e sceg

quindi un approccio soggettivo alla sua condizione di partigiano. Questo romanzo è forse il 

più riuscito e Milton ci introduce così agli altri protagonisti di Fenoglio, nei quali l’autore si 

rispecchia, cercando per il loro tramite di trasmettere

 

 

 

 

lie 

 una visione dell’esperienza che egli 

 Si 

ta 

le di 

 Fenoglio è però Il partigiano 

prie 

 

tteri 

arcati e l’eroe del romanzo spesso si sovrappone al suo 

ura 

tano da ogni caratteristica neorealista, 

aveva vissuto. Lo stesso Fenoglio non si è mai sentito completamente a proprio agio nelle 

formazioni partigiane; per il suo carattere si è sempre volutamente differenziato dagli altri 

partigiani e così anche i suoi personaggi non fanno mai parte della massa dei combattenti.

diversificano per la loro visione individuale del mondo e pur lottando contro la violenza non 

si identificano mai nel brutale mondo della guerra.  

 Il difficile reinserimento dei partigiani, ma specialmente quello di Fenoglio stesso nella vi

normale della Alba del dopoguerra, costituisce il tema principale del romanzo La paga del 

sabato. In questo romanzo breve si rispecchia ancora una volta l’esperienza persona

Fenoglio che, per il tramite di Ettore, ci mostra un altro lato della sua inadattabile personalità 

e dei suoi difficili rapporti con la madre, nonchè con l’ambiente in generale. 

L’opera in cui più si riflette il carattere e il mondo di Beppe

Johnny. Questo romanzo non concluso, ci colpisce innanzitutto per il suo stile particolare e 

per l’utilizzo dell’inglese che qui serve all’autore per ritrarre il mondo interiore del 

protagonista; la lingua rappresentava un modo di esprimere la propria personalità e le pro

idee. Intere frasi, battute e termini in inglese si alternano all’italiano dando vita ad una lingua

astratta che rispecchia  una visione soggettiva della realtà. 

In questo romanzo assistiamo all’identificazione tra il protagonista e il narratore: i cara

autobiografici sono qui molto m

autore. Johnny tenta di lottare contro la morte che incombe ovunque e cerca una propria 

dimensione in cui possa sopravvivere alla dilagante violenza e alla paura; attorno alla fig

di Johnny, Fenoglio scrive un romanzo che è ben lon

 



intendendo sottolineare una concezione esistenziale che mette in risalto la lotta contro 

l’ingiustizia e la violenza.  

Attraverso i suoi romanzi e racconti Fenoglio partendo da un realismo scarno e descrittivo 

giunge ad un’approfondita analisi della situazione dell’uomo che si trova in condizioni 

estreme e intende mantenere la propria personalità. 

 L’opera di Beppe Fenoglio ha un posto rilevante nella letteratura italiana, benchè non sia 

tata studiata e neppure sviscerata fino in fondo. Anche le sue idee spesso sono risultate 

scomode”, non avendo mai inteso far parte degli ambienti letterari dell’epoca, preferendo 

tarne in disparte. La critica lo ha riscoperto ultimamente perchè, pur legato ad un preciso 

omento storico, sa andare oltre i limiti regionali e nazionali avendo creato un’opera che 

ncora oggi merita di essere letta proprio nella sua dimensione umana. 
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