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ITALSKÝ MODERNISMUS A JEHO PODOBY V DOBOVÝCH 
ČASOPISECH 

 

 Po přečtení titulu této práce mohou čtenáře napadnout dvě otázky: Proč 

právě modernismus a proč zrovna v časopisech? Studujeme-li období začátku 

dvacátého století, narazíme záhy na problém s terminologií. Setkáváme se totiž 

s modernismem hned v několika oblastech, a to oblastech od sebe na první 

pohled poměrně vzdálených. Vždyť co může spojovat například krizi katolické 

církve s rodícími se avantgardními směry, rozvojem psychologie či moderní 

literaturou? Používáme jeden termín pro různé jevy, nebo můžeme i v těchto 

rozdílných oblastech identifikovat styčné body, opravňující použití jednoho 

zastřešujícího názvu? Cílem předkládané práce je právě nabídnout odpověď na 

tyto otázky. Nejde tedy ani tak o snahu definovat pojem jako takový, ale spíše 

zkoumat jednotlivé děje a procesy v daných oblastech a hledat jejich společné 

rysy, pakliže nějaké existují. Proč modernismus jsme tedy vysvětlili, ale proč 

právě v časopisech? Proč nezkoumat konkrétní oblast třeba skrze díla hlavních 

představitelů? Způsobů, jak přistupovat k této problematice, je jistě více, avšak 

analýza dobového tisku přináší dle našeho mínění hned několik výhod, pro 

které ji považujeme za vhodný nástroj. Jednou z nich je poměrně široký záběr 

pojednávané látky. Periodika se zpravidla nesoustředí na jednu úzkou oblast, 

ale nabízejí pestřejší tematické složení. Navíc vícečetná redakce umožňuje tyto 

již početnější náměty ještě obohatit o rozdílnost v přístupu svých členů. Další 

nespornou výhodou je fakt, že časopisy vychází dlouhodoběji a až na výjimky 

pravidelně. Jejich rozbor tedy umožňuje sledovat vývoj zkoumané látky v čase, 

přičemž nezávisí jen na konečném zhodnocení, ale bere v potaz také proměny 

mínění a postojů aktérů v průběhu období, po které jsou daná periodika 

publikována. S tím úzce souvisí další skutečnost, totiž že v tisku můžeme 

sledovat nejen samotný vývoj oblasti, která nás zajímá, ale také diskuze, jež 

vyvolává. Výsledný obraz je tak obohacen o další dimenze související 

s postojem veřejnosti, odborné i laické, s vlivem, kterým konkrétní oblast 

formuje společnost a naopak to, jak se dění ve společnosti odráží na procesech 

dané oblasti.   
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 Hlavním materiálem, a tedy i prameny pro tuto práci, jsou samozřejmě 

časopisy samotné. Aby bylo možné zkoumat příbuzné jevy v oblasti 

společenské, umělecké, duševní i duchovní, byla vybrána periodika zastupující 

každou z nich. Při výběru byl důraz kladen zejména na reprezentativnost 

daných časopisů. To v tomto konkrétním případě znamená především co možná 

nejširší tematický záběr a dále také aktuální vliv, tedy to jak široká byla 

působnost časopisů v době publikování. Podstatný byl i časový faktor, tzn., jak 

dalece bylo jejich působení významné i po ukončení vlastní činnosti. V oblasti 

náboženské těmto kritériím nejlépe odpovídá milánský časopis Il 

Rinnovamento, který vycházel v letech 1907-1909. Dění z prostředí umělecké 

avantgardy zachycuje časopis Lacerba vydávaný ve Florenci mezi roky 1913 a 

1915. Proměnu myšlení, spolu s rozvojem filozofie a psychologie na začátku 

dvacátého století dokumentuje nejlépe časopis Leonardo a konečně dění ve 

společnosti v celé škále možných témat zprostředkovává La Voce. I poslední 

dva jmenované časopisy patří do okruhu časopisů florentských. Zatímco 

Leonardo otevírá zkoumaný časový oblouk, vychází od roku 1903 do roku 

1907, La Voce na něj nejen navazuje, svou publikaci zahajuje v roce 1908, ale 

díky svému osmiletému působení zároveň uzavírá první významnou etapu 

dvacátého století. Její publikace byla ukončena až v průběhu první světové 

války v roce 1916. Těmito roky je tedy také vymezeno období, ve kterém 

budeme sledovat rozvoj modernismu (případně modernismů) v Itálii.  

 V jaké situaci se Itálie nacházela? Čtyři desetiletí po sjednocení země, 

do té doby rozdrobené v nesourodé skupině větších či menších samostatných 

útvarů, stojí její obyvatelé na prahu nového století. Jsou konfrontováni 

s prudkým rozvojem průmyslu a věd. Špatné životní podmínky v zaostalejších 

částech země motivují tisíce lidí k přesunům do měst, na sever, do ciziny. 

Objevují se nová sociální hnutí, sdružení dělníků, ženy bojující za svá občanská 

práva. Vzdělání je dostupnější všem. Kalamitní 80% negramotnost z doby 

sjednocení klesla například v Toskánsku na „pouhých“ 34%. Lidé přestávají být 

pasivními loutkami dějinných okolností, ale začínají si více uvědomovat své 

možnosti. Staré rozdělení společenských rolí nenávratně mizí. Podobně 

doznívají umělecké vlivy devatenáctého století, které jen stěží mohou obstát 
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v porovnání s vývojem v okolních státech, především ve Francii. V této situaci 

zakládá dvaadvacetiletý Giovanni Papini a o rok mladší Giuseppe Prezzolini 

časopis Leonardo.  

Leonardo 

Dokladem probíhajících změn jsou už sami jeho zakladatelé. Sotva 

dvacetiletí, bez univerzitního vzdělání začínají publikovat časopis, jehož cílem 

je myšlenková obroda národa. Chybějící formální vzdělání nahrazují 

intenzivním samostudiem, účastní se přednášek nejvýznamnějších představitelů 

filozofie své doby a vedou s nimi dialog. Za všechny jmenujme alespoň 

Henriho Bergsona a Williama Jamese. Tvůrčím duchem v pozadí celého 

podniku je hlavně Papini. Prezzolini se na jeho žádost ujímá filozofické 

redakce, další spolupracovníci se věnují umělecké oblasti, především v rovině 

teoretické, kritické, reportážní. Různorodá skupina však nevydržela dlouho, část 

redakce orientovaná více politicky zakládá časopis Regno, zatímco skupina 

umělecká přichází s časopisem Hermes. Dva hlavní představitelé po krátké 

odmlce navazují na svou původní představu a pokračují ve filozofické osvětě 

italské společnosti s novými partnery – filozofy, logiky, matematiky. Jejich 

záměrem je probudit a obnovit italskou duši. Jak lépe konfrontovat své 

současníky se zaostalostí vlastní kultury než tak, že představí hlavní 

myšlenkové proudy, kterými žijí ostatní evropské státy. A tak, zatímco kritizují 

a odsuzují pozitivismus, jedním dechem zároveň představují Bergsonův 

intuitivismus nebo americký pragmatismus. Přilnutí k tomuto hnutí je dokonce 

tak zásadní, že spolu s jeho dalšími hlavními italskými představiteli, Giovannim 

Vailatim a Mariem Calderonim zakládají Florentský klub pragmatistů, 

neoficiální skupinu mimo akademické kruhy avšak o to aktivnější. Na stránkách 

Leonarda tak najdeme kromě představení díla hlavních pragmatistů, například 

Peirce či Jamese, také diskuze pragmatistů italských. Většina se točí kolem 

podstaty tohoto filozofického směru a různých variant jeho vývoje. Zatímco 

Calderoni hájí čistotu původního Peirceova pragmatismu, Papini s Prezzolinim 

se kloní více k Jamesově formě. Oproti střídmému akademickému přístupu 

Vailatiho oceňují především osobní rovinu pragmatismu, která je právě dobře 

rozvedena v Jamesově díle. Což není nikterak překvapující, uvědomíme-li si, že 



5 
 

James byl také významný psycholog. Své bádání orientoval do velké míry na 

vnitřní procesy. Je jistě zajímavé, že to byl také on, kdo zavedl pojem „proud 

vědomí, který byl později přejat literární teorií pro označení způsobu psaní 

vlastního právě modernistickým autorům. V souvislosti s tímto bádáním 

věnoval James také velkou pozornost oblasti víry a jejího prožívání právě na 

rovině osobní, vnitřní. Vidíme tedy, že jeho přístup je jistě bližší zakladatelům 

Leonarda, kteří své pojetí pragmatismu opírají právě o tuto vnitřní dimenzi a 

neváhají ho dokonce nazvat magickým. Toto jejich tíhnutí je logické tím spíš, 

uvážíme-li počáteční krajně individualistické postoje, které sami označovali za 

solipsistické. Vlastní interpretaci ovšem doplňují i o pohledy jiné. Členem 

Florentského klubu a přispěvatelem Leonarda je také anglický pragmatista F. C. 

S. Schiller. Že tyto aktivity nelze nijak podceňovat, je patrné i z uznání, 

kterému se těšili nejen u akademických kolegů italských, ale dokonce přímo u 

Jamese. Ten v jednom dopisu nazval Papiniho přímo extravagantním mistrem 

hnutí. Jakkoli oprávněná může být výtka, že přeci jen oba hlavní protagonisté 

Leonarda postrádali nutný fundament pro vybudování nějaké filozofické školy, 

je přesto třeba uznat hodnotu jejich osobitého přístupu, intuitivního vhledu a 

schopnosti rozpoznat podstatné momenty zkoumaných problémů. O jejich 

přínosu pragmatické filozofii svědčí i zájem současných filozofů zkoumajících 

jejich díla a také pokusy o rehabilitaci italského pragmatismu jako takového. 

Bylo by ovšem nespravedlivým zjednodušením, kdybychom časopis Leonardo 

spojovali pouze s pragmatismem. Absence formálního vzdělání s sebou nesla i 

jistou výhodu spočívající v oproštěnosti od limitů a předsudků. Stránky 

časopisu tak byly otevřené v maximální možné míře všem myšlenkovým 

proudům. Zásluhy je nutno připsat především Papinimu, který byl schopen ve 

svých filozofických zamyšleních kličkovat mezi úvahami logickými a 

pragmatickými, střídanými mystikou ba dokonce okultismem. Akademická 

střídmost a disciplína spolupracovníků redakce nemohla dlouhodobě vyhovovat 

tak svobodomyslnému pojetí objevování světa myšlení a myšlenek. Proto i tato 

druhá leonardovská fáze, zřejmě nejplodnější a rozhodně nejobsáhlejší, končí 

rozchodem. V závěru působení časopisu pozorujeme sílící vliv skupiny spojené 

se zájmem o spiritismus a okultní nauky. Toto spojenectví však bude mít 

nejkratší životnost a po vydání čísla zaměřeného speciálně tímto směrem už 
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bude následovat pouze číslo závěrečné, ve kterém Papini s Prezzolinim 

vysvětlují čtenářům důvody svého rozhodnutí činnost časopisu ukončit. 

Leonardo svým příznivcům ovšem nepřinášel jen úvahy a diskuze nad 

filozofickými problémy. Nacházíme zde také rubriky nabízející recepci 

soudobých událostí a jiných periodik či osobností, jež často nepostrádá 

ironizující tón. Ostatně ironií nešetří zakladatelé časopisu ani vůči sobě. 

Poměrně zajímavě a trefně komentuje Papini například dění v církvi s ohledem 

na probíhající (anti)modernistickou krizi. Dělá to nejen na překvapivě kladné 

recenzi Fogazzarova románu Světec, ale také v rámci poznámky k uvalení 

církevních trestů na redakci časopisu Rinnovamento či na politicky 

angažovaného kněze Romola Murriho. Ačkoli vyjadřuje své sympatie vůči 

snahám o obnovu, poukazuje také na fakt, že církev musí být nutně zároveň 

také konzervativní, jinak by si neuchovala svůj charakter po dobu dosahující 

téměř dvou tisíc let.  

Právě tato citlivost pro postihnutí podstatného a významného 

v současném dění, jež byla vlastní Papinimu i Prezzolinimu, oběma umožnila 

zapojit se plnohodnotně do moderní filozofické debaty a zprostředkovat její 

nové proudy italské veřejnosti. Pokud bychom chtěli charakteristiku Leonarda 

shrnout stručně, řekli bychom, že je pro něj typická orientace na individuální 

vnitřní rovinu prožívání a tvorby, důraz na jedince a jeho aktivitu ve 

společnosti, snaha aktualizovat dosavadní vědění a konfrontovat ho 

s nejnovějším vývojem.  

 

Il Rinnovamento 

Úsilí o obnovu stojí také v centru činnosti lidí sdružených kolem tohoto 

milánského časopisu, jak je ostatně patrné už ze samotného jeho názvu. Jakou 

obnovu zamýšleli a co měla společného s činností florentských intelektuálů? 

Předně je třeba opět přiblížit kontext, ve kterém se popisované události 

odehrávaly. Katolická církev se na konci devatenáctého století ocitla v poměrně 

nestandardní situaci. Po politickém sjednocení země totiž zanikl i papežský stát 

a papež tím ztratil svou úloho vládce. Pius IX., za jehož k pontifikátu k těmto 
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událostem došlo, reagoval stažením se za zdi papežského paláce a naprostým 

odmítnutím komunikace s novou italskou vládou. Věřícím navíc dekretem 

„Non expedit“ zakázal účast na politickém životě. Situace se poněkud zlepšila 

až s nástupem Lva XIII., který byl jednak úspěšným diplomatem a zároveň 

nepostrádal ani vnímavost pro zásadní problémy své doby. Encyklikou „Rerum 

novarum“ se vyjádřil například k problematickým sociálním otázkám, které do 

té nebyly církví oficiálně řešeny. Jeho přístup k novým vědeckým objevům 

otevřel cestu k modernímu zkoumání na poli biblistiky a exegeze, které doznalo 

značného vývoje díky archeologickým objevům. Tím se otevřely další možnosti 

přístupu k interpretaci biblického textu. I přesto však svoboda bádání narážela 

na řadu překážek technického charakteru, které jí kladly jisté meze. Ty se navíc 

ještě značně zúžily po nástupu nového konzervativního pontifika, Pia X. 

Jakákoli nová interpretace Písma byla považována za podezřelou a 

zpochybňující katolickou tradici. V této situaci skupina mladých lidí 

sdružených v neoficiálním společenství u farnosti sv. Alexandra v Miláně 

zakládá časopis, jehož cílem je seznámit věřící s novými objevy historickými a 

archeologickými či se způsoby moderní interpretace nejen biblických textů, ale 

víry jako takové. Opírají se o autoritu vědců, biblistů a filozofů. Významnou 

roli má opět Bergsonův intuitivismus, z ostatních můžeme zmínit například 

Blondela či opět Jamese. Časopis sám nabízí průřezový vhled do moderního 

vývoje katolického myšlení. Kromě již zmíněných oblastí zabývajících se 

Písmem, zde najdeme také mnoho témat věnovaných religionistice a víře 

neomezené pouze na katolickou nauku. Čtenáři jsou seznamováni také 

s životem věřících v jiných zemích. Celkově zde nacházíme velký důraz na 

osobní rovinu prožívání víry a to jak obrácené dovnitř, tak navenek ve 

společenství církve. Prostor je věnován také snahám nově a aktivněji uchopit 

roli laiků a jejich vztah k církevní hierarchii. Specifickou částí je rubrika 

komentující události v církvi. Díky ní se nám nabízí téměř bezprostřední pohled 

na (anti)modernistickou krizi. Můžeme zde sledovat například diskuze o 

modernismu, které zvláště po publikování encykliky „Pascendi“ ještě zesílily ve 

snaze pojem „modernismus“ buď definovat, nebo se vůči němu nějak vymezit. 

Encyklika totiž odsoudila modernismus jako novodobou herezi, ovšem sama 

pojímá toto slovo velmi široce, v důsledku čehož tak mohl být za modernistu 
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odsouzen téměř kdokoli. Takové odsouzení pak s sebou neslo těžké církevní 

tresty nezřídka končící exkomunikací. Ta ostatně postihla i redakci časopisu už 

v závěru prvního ročníku. Vystupňovaná krize jen posílila onu orientaci na 

důležitost osobního prožívání víry, neboť věřící si museli klást zásadní morální 

otázky související se střetem svobody a poslušnosti vůči autoritě učitelského 

úřadu církve. Toto drama můžeme sledovat i na osudech členů redakce. 

Zatímco Tommaso Gallarati Scotti odchází již v závěru prvního ročníku, 

Antonio Aiace Alfieri a Alessandro Casati pokračují navzdory exkomunikaci. 

Tato situace je nicméně počátkem krize, která za dva roky povede k ukončení 

publikace časopisu.  

Srovnáme-li činnost Rinnovamenta s Leonardem, najdeme několik 

nápadných styčných bodů. I zde časopis zakládají mladí lidé bez odborného 

vzdělání v oblasti, které se chtějí věnovat. Tento nedostatek nahrazují 

intenzivním samostudiem motivovaným na prvním místě vnímanou potřebou 

konfrontace starého způsobu myšlení s moderním vývojem vědy a filozofie. 

Opět identifikujeme nepřehlédnutelný akcent na osobní rovinu. Stejně důležité 

je i aktivní zapojení ve společenství věřících potažmo ve společnosti, kterou 

mají svým působení proměňovat, modernizovat. Znovu se nabízí široká 

tematická paleta, ve které jsou kromě postojů redakce prezentovány i přístupy 

odlišné. Časopis není katolický, ale otevírá se i jiným konfesím či odborníkům 

bez konfese. Patrná je snaha zprostředkovat čtenářům všechny možné pohledy, 

je však ponecháno na jejich úsudku, do jaké míry se jimi nechají formovat.  

 

Lacerba 

 Zřejmě nejradikálnější snahu o „modernizaci Itálie“ představuje právě 

časopis Lacerba. Za svůj vznik vděčí krizi v redakci La Voce a názorovému 

rozchodu Papiniho s Prezzolinim. Hlavním cílem je věnovat se více umění, 

ovšem to je zde pojato neoddělitelně od života společnosti. Přestože je časopis 

založen v roce 1913, tedy deset let po začátku činnosti Leonarda, není 

z hlediska Papiniho a Sofficiho vývoj dostatečně rychlý. Forma dialogu je zde 

tedy ještě vygradovanější, než jak se vyskytovala v ironických poznámkách a 
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komentářích prvního časopisu. Ostatně už od začátku Papini varuje, že Lacerba 

nemá lidi chlácholit, ale spíše znepokojovat a burcovat. To se projeví jednak 

v článcích kritizujících soudobou morálku, respektive zpochybňujících dosud 

nezviklatelné hodnoty, a později především prostřednictvím spolupráce 

s futuristy. Za sblížením zakladatelů Lacerby s Marinettim a jeho společníky 

stojí právě snaha o to, udělat z Itálie moderní zemi. Futuristické hnutí má dle 

Papiniho jako jediné potenciál překlenout propast, která ji dělí od pokročilejší 

Francie a dalších evropských zemí. Trochu zjednodušeně můžeme říct, že 

futurismus vznikl v reakci na francouzský kubismus s úmyslem dát Itálii vlastní 

avantgardní směr. Sbližování redaktorů časopisu s futuristy nicméně probíhalo 

opatrně a po krátké „konverzi“ následoval poměrně brzy také rozchod. Lacerba 

se sice nadále hlásí k futurismu, o to víc se ale distancuje od marinettismu. Bylo 

by ovšem chybou omezit Lacerbu na její futuristickou část. Čtenáře již od 

začátku své činnosti seznamuje s moderním uměním a snaží se Italům přiblížit 

proměnu uměleckého ztvárnění reality, ke které došlo v důsledku nových 

vědeckých a technologických objevů. Zvláště po objevu fotografie již není 

snahou umělců co nejvěrněji zachytit viděnou realitu, ale spíše to jak působí na 

umělce a jak ji on sám interpretuje. Nové vnímání hmoty, prostoru a času, jak 

ho přináší nejen moderní fyzika ale i filozofie (připomeňme opět Bergsonovy 

úvahy o trvání a o působení tělesa v prostoru) navíc umožňují umělcům zcela 

nový náhled na svět. Zobrazované je z realistické podoby posouváno, 

deformováno, analyzováno a opět nově skládáno dle logiky vnitřních vazeb a 

dynamiky, které autor identifikuje na základě vlastní reflexe a osobního 

prožitku. Snahou je zprostředkovat jej divákovi, který je stavěn do středu 

obrazu, aby probíhající děje mohl s umělcem sdílet a účastnit se jich. Osobní 

prožitek tak je centrálním prvkem i této umělecké vlny. Kromě díla 

významných osobností výtvarného umění se mohli čtenáři seznámit také 

s básníky italskými i zahraničními, jmenujme alespoň Apollinaira, a 

s experimenty v oblasti hudební, jejichž představiteli byli v první řadě futuristé. 

Lacerba ovšem svůj arzenál nevyčerpává pouze v oblasti ryze teoretické. 

Nezpochybnitelnou roli měla i pokud jde o působení na veřejné mínění hlavně 

s ohledem na politickou situaci po vypuknutí světové války. Redaktoři svedli 

halasnou kampaň za zrušení neutrality italského království a vstup do války na 
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straně Francie a Anglie. Zprvu menšinový postoj nakonec dokázal ovlivnit 

veřejné mínění takovou měrou, že se stal jedním z faktorů, které podpořily 

italskou vládu k praktickým krokům vedoucím ke vstupu země do války.  

 Shrneme-li nyní podstatné charakteristiky doby, tak jak je můžeme 

sledovat optikou Lacerby, setkáme se opět s obrácením pozornosti do nitra 

člověka. Cílem tohoto pohledu je především vnitřní přehodnocení okolního 

světa, morálními kategoriemi počínaje, hmotnými tělesy konče. Do tohoto nově 

vnímaného prostoru je pak člověk postaven, aby jednal. Má se angažovat a 

působit na politiky, má pracovat pro proměnu společnosti, bojovat za ni, a to i 

fakticky třeba právě ve zmíněné světové válce.  

La Voce 

 Posledním časopisem vybraným pro zkoumání procesů v italské 

společnosti na začátku dvacátého století je La Voce. Její publikace začíná už 

v roce 1908 a trvá až do roku 1916. I zde můžeme sledovat od začátku dvě 

základní linie, i zde jde o linii uměleckou a společenskou, přičemž 

přesvědčením redakce je, že tyto linie neběží jen vedle sebe, ale střetávají se a 

jsou v podstatě jedna od druhé neoddělitelné. Hlavním představitelem je 

tentokrát Prezzolini a Papiniho vidíme v roli sekundanta. Díky Prezzoliniho 

názoru, že intelektuálové se mají na dění ve společnosti podílet a aktivně je 

ovlivňovat, je kontakt s praktickými problémy společnosti mnohem užší. 

Články tak přinášejí poměrně konkrétní obraz například o stavu italského 

školství. Zvláště zajímavé jsou úvahy o reformě středních škol, jejichž systém 

již nevyhovuje moderním podmínkám. Odráží se zde citelná potřeba posílit 

obory moderní na úkor klasických. Podobné úvahy jsme ostatně měli možnost 

sledovat už i v časopisu Rinnovamento. Dalším tématem, se kterým se 

opakovaně setkáváme, je problém italského Jihu. Velká pozornost je věnována 

politice a různým politickým stranám. Když je Prezzolini obviňován z toho, že 

časopis nemá o politice pouze psát, ale má být ještě aktivnější, ohrazuje se vůči 

kritice tím, že řada článků svým způsobem již spadá do oblasti akce. Nicméně 

úloha La Voce není v přímé politické angažovanosti, ale v přípravě na ni. 

Politickými a společenskými tématy se však působnost časopisu nevyčerpává. 

Najdeme zde i debaty filozofické, především s Benedettem Crocem a 
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Giovannim Gentilem. Že Prezzolini není vzdálen pozicím Croceho idealismu, 

bylo vidět již v době vydávání Leonarda. Během svého působení v La Voce se 

však více přiblížil Gentileho aktivismu. V oblasti umění je patrné jisté 

rozčarování z dosavadních uznávaných velkých vzorů a odklon od nich. 

Pozornost je znovu upřena do nitra člověka. La Voce představuje řadu 

prozaických textů majících fragmentární charakter. Jde většinou o útržkovité 

zápisky odrážející dojmy a vnitřní prožitek autora, často můžeme vnímat 

lyrické vyznění. Poezie zase přináší ukázky textů s volným veršem. Příspěvky 

věnované výtvarnému umění představují buď moderní díla, nebo se snaží 

nabídnou pohled na dosud přehlížené umělce z minulosti, či nové zhodnocení 

známých děl a osobností dějin umění. Tematický záběr je v případě časopisu La 

Voce jednoznačně nejširší, díky čemuž představuje jakousi sumu dění ve 

společnosti, a to ve všech jeho vrstvách a dimenzích. Podstatná je zde také 

opakovaně deklarovaná a zdůrazňovaná neutralita časopisu, který má být 

prostorem pro svobodné vyjádření všech, kdo mají co říci. Je nespornou 

Prezzoliniho zásluhou, že se povedlo udržet tuto různorodost po celých šest let 

až do jeho odchodu z vedení. To samozřejmě nebyl jednoduchý úkol a 

v průběhu publikace La Voce můžeme pozorovat různá pnutí mezi 

spolupracovníky, která v některých případech vyústila v jejich odchod z redakce 

a založení nového časopisu. Nejvýznamnější byl z tohoto hlediska odchod 

Papiniho, který založil již zmiňovanou Lacerbu. Tyto odchody však 

neznamenaly absolutní přerušení kontaktu. Naopak Prezzolini sledoval činnost 

Lacerby a naopak někteří její představitelé, například Palazzeschi, komentovali 

svůj rozchod s futurismem právě na stránkách La Voce.  

 V této souvislosti je nutné zmínit také další důležitou okolnost, že totiž 

představitelé časopisů spolu často vedli diskuze napříč periodiky. Tak můžeme 

například sledovat výměnu názorů mezi Papinim a Prezzolinim na stránkách 

Rinnovamenta. Croce zase využíval většího rozšíření La Voce pro publikaci 

textů, které měly upozornit na jeho práce či články otištěné v jeho vlastním 

časopisu La Critica. Periodika byla nesmírně důležitým médiem, které uspíšilo 

proměnu smýšlení italské společnosti a snazší a rychlejší recepci moderních 

proudů, ať už myšlenkových či uměleckých. Na základě rozšíření časopisů, 
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můžeme identifikovat důležitá kulturní centra. Mezi nejdůležitější patřily právě 

Florencie a Milán. Obliba časopisů spočívala také ve skutečnosti nárůstu počtu 

čtenářů a lidí alespoň s nějakým vzděláním, kteří si i jejich prostřednictvím 

mohli doplnit chybějící znalosti. Zároveň byly vhodným prostředkem, jak 

mohli italští intelektuálové účinněji komunikovat se společností. Není divu, že 

kolem časopisů vznikaly i další iniciativy, ať to byla další publikační činnost 

rozšířená i o knihy, nebo aktivity umožňující přímý kontakt s laickou či 

odbornou veřejností, jako například výstavy či kongresy. Nejvýznamnějším 

časopisem z tohoto úhlu pohledu je opět La Voce, která zahrnovala všechny 

zmíněné činnosti a již od začátku byl jejím cílem právě tento užší kontakt.  

 Všechny představené časopisy, které přinášejí zprávy o dění 

v jednotlivých oblastech, jak jsme je zmínili v úvodu, ukazují společné 

jmenovatele. Je jím na prvním místě proměna myšlení daná konfrontací starých 

vzorů s moderním vývojem věd. Nutnost přehodnotit vnímání světa, jak byl 

doposud chápán, a postavení člověka v něm, vedla ke vzniku filozofických 

proudů, které pak můžeme najít jako základ dalších úvah a rozvoje v každé 

specifické oblasti. Typický je tedy především tento důraz na jednotlivce a jeho 

vnitřní prožívání. To je reflektováno jak v oblasti duševní skrze psychologii a 

filozofii, tak na úrovni duchovní především s ohledem na zkušenost víry. Po 

tomto ponoření se do nitra následuje další společný moment, kterým je zaujetí 

postoje, přijetí zodpovědnosti nejen za sebe, ale i za svou roli v rámci 

společnosti, což přináší důraz na aktivní postoj člověka a jeho angažovanost 

v prostředí, ve kterém se pohybuje. To svým způsobem vede k laicizaci 

jednotlivých oblastí, které se dostávají mimo půdu akademických kruhů a 

vstupují do běžného života lidí. Tento počáteční bod tedy všechny oblasti 

sdílejí, ale jejich vývoj pak už probíhá vlastním směrem. A ačkoli se do jisté 

míry vzájemně prolínají a reagují na sebe, jsou v podstatě nezávislé. 

Modernismus tak pro nás nemá podobu nějakého konkrétního hnutí 

s jednotným cílem a programem, ale spíše dějinné epochy konfrontované 

s určitými výzvami a přinášející specifické impulzy, které pak každá z oblastí 

života společnosti rozvine svým vlastním způsobem. V tomto ohledu spolu 

studované oblasti souvisí a jen do této míry jsou spojené. 
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