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Abstrakt (česky) 

Tato diplomová práce se zabývá literárním obrazem Sicílie čtyř sicilských autorů 

v časovém období od italského sjednocení po konec druhé světové války. Autorka primárně 

vychází z předpokladu, že vybraní sicilští autoři, kterými jsou Giovanni Verga, Luigi 

Pirandello, Vitaliano Brancati a Leonardo Sciascia, jsou subjektivní a empiričtí tvůrci a 

v jejich tvorbě se výrazně odráží fakt, že pocházejí ze Sicílie, jejíž společností a tradicemi 

jsou ovlivňováni. Svá východiska autorka opírá převážně o teoretická díla Leonarda Sciascii, 

který se Sicílii celoživotně věnoval z hlediska historického, sociálního, politického i 

antropologického. Základní podloží práce tedy tvoří tři teoretické publikace Leonarda 

Sciascii: Pirandello e il pirandelismo (1953, Pirandello a pirandellismus), Pirandello e la 

Sicilia (1961, Pirandello a Sicílie) a La Sicilia come metafora (1979, Sicílie jako metafora). 

Na této teoretické bázi se autorka prostřednictvím vybraných charakteristických děl a jejich 

analýz pokouší vysledovat společné motivy a témata, jež všechny tvůrce navzájem propojují. 

V závěru autorka shrnuje nabyté poznatky a pokouší se najít obecnější paralely mezi 

historickým vývojem Sicílie a evropskými dějinami. 

 

Abstract (in English): 

 

This diploma thesis deals with the literary image of Sicily by analysing characteristic 

works by four Sicilian authors in the historical period from the process of the Italian 

unification to the end of World War II. The authors are Giovanni Verga, Luigi Pirandello, 

Vitaliano Brancati and Leonardo Sciascia. This thesis is based primarily on the assumption 

that these writers are subjective and empiric authors and their works clearly reflect the fact 

that they hail from Sicily having been influenced by its societal norms and traditions. The 

author supports her arguments by the theoretical essays written by Leonardo Sciascia, who 

devoted his lifetime to the study of Sicily from the historical, social, political and 

anthropological perspective. The basic prerequisite for this work therefore consists of three 

theoretical publications: Pirandello e il pirandelismo (1953, Pirandello and the pirandellism), 

Pirandello e la Sicilia (1961, Pirandello and Sicily), La Sicilia come metafora (1979, Sicily as 

a metaphor). In this thesis the author attempts to trace the common attributes and linking 

motifs throughout selected characteristic works and their analysis. As a conclusion, the author 

summarizes her observations and intends to find more general parallels between the historical 

development of Sicily within the framework of European history. 
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Předmluva 

  

Při svých analýzách jsem vycházela primárně přímo z textů autorů, přičemž jsem 

přihlížela i k jejich vlastním teoretickým či deníkovým záznamům. K tomu mi nejvíce 

posloužila východiska Leonarda Sciascii, který sicilskou společnost, zdá se, zmapoval 

opravdu vyčerpávajícím způsobem. Když tedy používám slovo „teoretické“, pojímám ho ve 

významu jakési sondy do jedné společnosti z hlediska historického, politického, 

sociologického i antropologického. Snažím se soustředit na subjektivitu autorských textů a 

samotnou empirii jednotlivých autorů, jež dává analyzovaným autorským dílům jedinečnou 

podobu. 

Ačkoliv jsem se snažila o postihnutí všech nejdůležitějších témat, jsem si vědoma, že 

některá vzhledem k rozsahu práce bylo nutné opomenout, to je případ banditismu a mafie, což 

je téma spojené se Sicílií vskutku tím nejužším způsobem (objevuje se především v pozdější 

tvorbě Leonarda Sciascii), ale vždy jsem hledala témata a motivy, které by byly dostatečně 

nosné k vysledování vývoje a linky, a bylo tak možné pozorovat jejich proměny či neměnnost 

v čase. 
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1 Úvod 

 

Sicílie je ostrov. To nám prozradí každá zeměpisná mapa Evropy. Byť se tento fakt 

zdá banální, pro vývoj a historii Sicílie, její kultury a obyvatel má význam vskutku jedinečný. 

Ačkoliv je moře přirozenou součástí ostrovní reality, života i bohatství, Sicilané k němu 

vzhlížejí s nedůvěrou a strachem jim vlastním. Dokonce moři přisuzují nelichotivá pořekadla 

jako: „Moře je hořké“, „Chval moře a chystej se do zbraně“ nebo „Kdo neví, jak se modlit, ať 

jde k moři“, a to ve smyslu, že právě u nevyzpytatelného moře se člověk naučí modlit ze 

strachu a pověrčivosti.1  

Sicílie je země mnoha tváří, jak se můžeme přesvědčit z mnohých literárních svědectví 

počínaje Homérem, Vergiliem, Shakespearem a Goethem nebo Guyem de Maupassantem 

konče. Téměř všichni se shodují, že je to také země mnoha silných protikladů. Rozpory se 

týkají krajiny, charakteru obyvatel i jejich zvyků i historie. Jaká tvář Sicílie je tedy ta pravá? 

Pokud zalovíme v sicilských spisovatelských řadách, objevíme krásná a výstižná slova 

Gesualda Bufalina, jenž dokládá, že na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď: 

 

Je pravda, že Sicílií je hodně, nikdy je nespočítáme všechny. Existuje zelená Sicílie 

rohovníku, bílá salin, žlutá síry, zlatavá medu nebo purpurová lávy. Je tu Sicílie 

„prostomyslná“, tedy mírná, až se zdá hloupá; Sicílie „protřelá“, tedy vychytralá, věnující se 

těm nejzištnějším praktikám násilí a podvodů. Existuje jedna Sicílie líná a druhá frenetická; 

jedna se vysiluje obavami o „robu“, druhá hraje život jako by to byl scénář karnevalu; a 

konečně existuje i Sicílie, která se vyklání z hřebenu větrného pohoří v záchvatu zaslepeného 

blouznění.2 

 

Strach z moře, jejž Sicilané pociťují, má své důvody, a to historické. Díky své 

strategické pozici ve Středozemním moři byla Sicílie od nepaměti dobývána různými vládci a 

národy, kteří se zde na nějaký čas usadili a s větším či menším úspěchem zde aplikovali cizí 

                                                 
1 „Lu mari è amaru“, „Loda lu mari, e afferrati a li giummarri“, „Cui nun sapi progari, vaja a mari“. 
Viz Sciascia, Leonardo. „Rapporto sulle coste siciliane.“ La corda pazza. In Sciascia, Leonardo a Ambroise, 

Claude. In Opere. (1956–1971). Milano: RCS Libri, 2003, s. 1167–1168. 
2 Vero è che le Sicilie sono tante, non finiremo mai di contarle. Vi è la Sicilia verde del carrubo, quella bianca 

delle saline, quella gialla dello zolfo, quella bionda del miele, quella purpurea della lava. Vi è una Sicilia 

„babba“, cioè mite, fino a sembrare stupida; una Sicilia „sperta“, cioè furba, dedita alle più utilitarie pratiche 

della violenza e della frode. Vi è una Sicilia pigra, una frenetica; una che si estenua nell’angoscia della roba, una 

che recita la vita come un copione di carnevale; una, infine, che si sporge da un crinale di vento in un accesso di 

abbagliato delirio…“  

Bufalino, Gesualdo. „L’isola plurale.“ In Bufalino, Gesualdo a Zago, Nunzio. Cento Sicilie. Testimonianze per 

un ritratto. Milano: Bombiani, 2008, s. 5. 
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nadvládu. Sicilané je vítali, ale zároveň se snažili vymanit z jejich nadvlády a udržet si vlastní 

nezávislost.  

Izolace od okolního světa byla jedinou možností, jak dalšímu napadení zabránit. 

Sicílie si tedy v rámci italského poloostrova vždy trochu žila svým vlastním životem. Na 

základě plebiscitu v roce 1860 země poprvé v historii projevila vůli připojit se k jinému státu, 

a to k nově vznikajícímu italskému království.3 Toto spojení „severu a jihu“ se sice zpočátku 

zdálo z pragmatického hlediska výhodné, ale brzy se ale ukázalo, že není možné, respektive 

v sobě skrývá mnoho obtíží. Seveřané nikdy nepochopili jedinečnost a svébytnost Sicílie a 

k připojenému území se chovali jako k dobyté kolonii.4 Sicilané čekali zlepšení svých 

životních podmínek, ale místo toho se jim dostalo tvrdých represí v podobě nesmyslného 

daňového zatížení a aplikací metod a výdobytků vyspělejšího severu, které ovšem na 

sicilském jihu nemohly fungovat. Všechny naděje a vyhlídky, které Sicilané vložili do 

risorgimenta, tudíž naplněny nebyly, a co více, rozpadly se jako domeček z karet. Deziluze 

obyvatel byla veliká a dá se říci, že Sicílie tím trpí dodnes. 

 Vládnoucí vrstva na Sicílii byla historicky rekrutována ze sicilské aristokracie. To 

mělo právě změnit italské sjednocení. Nižší vrstvy obyvatel, jež se neustále potýkaly 

s chudobou, bídou a třeba i (jako všichni obyvatelé) s nedostatkem vody, vkládaly do 

italského sjednocení obrovské naděje. Pro ně svoboda znamenala denní chléb, vyhlídku na 

vlastnictví půdy a vysvobození z feudalismu, který na Sicílii stále přetrvával. Chtěli mít 

konečně spravedlnost ve svých rukou a tuto revoluci pojímali nejen jako politickou, ale 

především jako sociální. Ale garibaldovci jim vzestup na společenském žebříčku nepřinesli. 

Právě naopak. Sicilanům se dostalo jen velmi tvrdé deziluze. Půda nebyla přerozdělena, jak 

sliboval Garibaldiho dekret. Místo toho se vytvořilo spojenectví mezi aristokratickou vrstvou 

severu a jihu, jež mělo za následek protesty chudých vrstev obyvatelstva (nejznámější jsou 

tzv. „I fatti di Bronte“, více viz s. 34), potlačené právě těmi, kteří je měli osvobodit. 

   

 Motivy této historické deziluze najdeme v mnoha slavných sicilských románech. 

Koncept nemožnosti jakékoliv změny se ukazuje v rovině historické a společenské, a to v De 

Robertově románu I vicerè (1894, č. Místokrálové, 1974) a v románu Gattopardo (1958, č. 

                                                 
3 Stalo se tak na základě plebiscitu a občané se vyslovili téměr stoprocentně kladně. Volba se konala 21. října 

1860.  
4 Z italských politiků se s neutěšenou situací na Sicíli přijel seznámit osobně pouze premiér Giovanni Giolitti 

(1842–1928) v roce 1908, kdy Messinu postihlo silné zemětřesení. Giolitti pocházel z Piemontu a stal se pětkrát 

ministerským předsedou, jeho politika – tzv. giolittismus – se vyznačuje ochotou ke kompromisům, ale za jeho 

vlády bylo odhaleno mnoho korupčních skandálů. 
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Gepard, 1963) Tomasiho di Lampedusa. V Tomasiho románu sledujeme úpadek šlechtické 

rodiny, která se postupně propojuje s buržoazní vrstvou (Tancredi uzavírá manželství 

s Angelikou, dcerou parvenu dona Calogera), a aristokratická rodina tím ztrácí na své 

výlučnosti a jedinečnosti. Smrtí starého knížete dona Fabrizia, jíž román končí, se uzavírá 

jedna kapitola. Stará generace odchází, aby uvolnila místo té nové v trochu pozměněné formě. 

Kníže si je dobře vědom, že Salinové už nebudou stejní jako dříve a budou v sobě mít i 

měšťáckou krev.  

  

„Noi fummo i Gattopardi, i Leoni: chi ci sostituirà saranno gli sciacaletti, le iene; e tutti 

quanti, gattopardi, sciacalli e pecore, continueremo a crederci il sale della terra.“5  

  

„My jsme bývali gepardi, lvi; a nahradí nás šakálkové, hyeny. A všichni dohromady, gepardi, 

šakali i ovce, budeme dál věřit, že jsme sůl země?“6  

 

 Z jeho myšlenek sice cítíme nostalgii a smutek, ale mnohem více zde zaznívá jeho 

pasivní odevzdanost a lhostejnost k běhu dějin. 

 Mladý a ambiciózní Tancredi svému strýci donu Fabriziovi na začátku románu říká: 

„Když u toho nebudeme také my, tamti dají dohromady republiku. Jestli chceme, aby všecko 

zůstalo, jak je, musí se všecko změnit.“7 (s. 22) 

  Zde je zřetelný jeden ze zmíněných sicilských paradoxů, který se týká dějin ostrova. 

Sicilané již jsou natolik zvyklí na invazivní politické změny, jež je provázely v průběhu 

staletí, že jsou schopni se zvnějšku přizpůsobit čemukoliv. Ale charakter samotných Sicilanů 

se nezmění nikdy. Stejně tak ani princip sociální hierarchie. Bohatí zůstanou díky své 

přizpůsobivosti bohatými, a kdo byl chudákem, je jím i nadále. 

 Podobně v románu Místokrálové aristokratická, geneticky degenerující rodina Uzedů 

představuje vládnoucí vrstvu a zůstane v podobě jejího nejmladšího člena Consalva u 

pomyslného žezla i v nové společenské hierarchii, jelikož Consalvo, nyní jako „zástupce 

lidu“, předstírá demokratické ideály a je triumfálně zvolen do italského parlamentu. V jeho 

výroku: „Ne, náš rod nezdegeneroval, je stále stejný.“8 se idea monotónnosti dějin a jejich 

                                                 
5 Tomasi di Lampedusa, Giuseppe. Il Gattopardo. Milano: Felrinelli, 2014, s. 185. Všechny další citace jsou 

z tohoto vydání. 
6 Tomasi di Lampedusa, Giuseppe. Gepard. Přel. Jaroslav Pokorný. Praha: Euromedia Group, 2006, s. 138. 

Všechny další citace jsou z tohoto překladu. 
7„Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la repubblica. Se vogliamo che tutto rimanga 

com’è, bisogna che tutto cambi.“ (s. 50) 
8 „No, la nostra razza non è degenerata: è sempre la stessa.“ 

De Roberto, Federico. I Viceré. Milano: Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., 1991, s. 693. 

De Roberto, Federico. Místokrálové. Přel. Libor Piruchta. Praha: Svoboda, 1974, s. 562. 
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neustálého opakování ještě více radikalizuje, a čtenář tak vnímá pocit naprosté nemožnosti 

změnit jakékoliv lidské snažení, změny jsou pouze na oko, ale egoistické touhy lidí a 

nespravedlnost tu vždy byly a budou i nadále. Pochopíme tedy problém v jeho celistvosti. 

Nejenže se na Sicílii nezměnila pozice aristokracie ve vlastnictví půdy, ale pozice výkonné 

moci, jež měly být obsazeny zástupci z lidu, zůstávají nehybné. Pokrok se nekonal. 

  

 Mohlo by se zdát, že si Sicilané pod náporem mnoha cizích kultur ani nemohli 

vytvořit vlastní identitu. Řekněme, že jejich povaha je notně nejednoznačná. Většina 

ostrovanů má strach z budoucnosti a nedůvěřuje individualistickým snahám či ambicím. Mají 

silné pouto ke své zemi, majetku, který si za každou cenu chrání, a k domovu, jenž jim 

poskytuje útočiště a kde se cítí v bezpečí. A především se u nich dá vypozorovat až 

fatalistická rezignace před jakoukoliv změnou.  

 Kdybychom sesbírali některé definice přiřknuté sicilské povaze od Cicera až po 

Tomasiho di Lampedusa, setkali bychom se s několika konstantami: Sicilané jsou uzavření 

nedůvěřiví sofisté, rádi protiřečí druhým i sami sobě, jsou smyslní a prudcí, napjatí, když jde 

o vlastnictví majetku nebo o vztah k ženě, a v každé jejich pohnutce mysli je uhnízděna 

vyrovnaná a vytoužená vidina smrti.9 

Také Luigi Pirandello ve své řeči u příležitosti osmdesátin Givanniho Vergy v divadle 

Teatro Bellini v Catanii v roce 1920 velmi dobře charakterizoval rozdílné povahy Sicilanů: 

 

Všichni Sicilané jsou v podstatě smutní, protože skoro všichni vnímají život tragicky a taky 

z něj mají až instinktivní strach, bojí se toho, co jen trochu sahá za jejich útočiště, kde se cítí 

v bezpečí a stranou společnosti. […] Nedůveřivě si uvědomují rozpor mezi uzavřeností své 

duše a okolní otevřenou přírodou prosvícenou sluncem, a tím víc se uzavírají do sebe, protože 

tomuto otevřenému prostoru, kterým je z každé strany moře, jež je izoluje, ba je odděluje a 

osamocuje, nedůvěřují, a každý z nich se stává sám sobě ostrůvkem a sám sebe si užívá, ale 

sotva se malinko sám o sobě zaraduje, potichoučku, a aniž by hledal útěchu, tak trpí svou 

často zoufalou bolestí.10 

                                                 
9 Viz Sciascia, Leonardo. „L’ordine delle somiglianze. Cruciverba.“ In Sciascia, Leonardo a Ambroise, 

Claude. Opere. (1971–1983). 4a ed. Milano: Bompiani, 2003, s. 989–990. 
10 Tutti i siciliani in fondo sono tristi, perché hanno quasi tutti un senso tragico della vita, e anche quasi una 

instintiva paura di essa oltre quel breve ambito del covo, ove si senton sicuri e si tengono appartati. […] 

Avvertono con diffidenza il contrasto tra il loro animo chiuso e la natura intorno, aperta, chiara di sole, e più si 

chiudono in sé, perché di quest'aperto, che da ogni parte è il mare che li isola, cioè che li taglia fuori e li fa soli, 

diffidano, e ognuno è e si fa isola a sé, e da sé si gode, ma appena, se l’ha, la sua poca gioia, da sé, taciturno e 

senza cercar conforti, si soffre il suo dolore spesso disperato.  

Pirandello Luigi. „Giovanni Verga. Discorso al Teatro Bellini di Catania nell’ottantesimo compleanno dello 

scrittore. Scrittori di Sicilia.“ In Pirandello, Luigi. Saggi e interventi. Milano: Mondadori, 2006, s. 1012–1013. 
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Na jednu stranu jsou tedy Sicilané velmi uzavření, ale na druhou stranu v sobě mají 

neustálou sžírající touhu, která je popohání v touze po změně a v možnosti utéct před sebou 

samými. Pocit nemožnosti změnit osud, fatalistická předurčenost, doprovázející každé jejich 

jednání, je však vždycky dostihne. Vše musí zůstat na svém místě. Touha po jinakosti, touha 

po neznámu a odklon od tradičních hodnot společnosti se jim nevyplácí. U Giovanniho Vergy 

má toto konání až existenciální charakter boje o přežití, touha postav po pokroku a zisku 

poruší staré zákony a následuje trest. Nevystupuje zde Bůh ani jiná nadosobní hodnota, 

postavy jsou ponechány napospas krutému počínání přírody a darwinowskému „boji o 

existenci“, v němž vítězí jen ty nejsilnější. 

 

[…] poražení, jež zvedají zoufalé paže a sklánějí hlavu před surovou nohou nájezdníků, 

dnešních vítězů…, jež zítra převálcuje někdo jiný.11  

  

 Leonardo Sciascia poznamenává, že jejich strach a nedůvěra jsou přímým důsledkem 

historického vývoje ostrova, že: „[…] historický strach se stal ‚strachem existenciálním‘ a 

projevuje se snahou o izolaci a separaci osob, skupin, společenství a celých oblastí.“12 

 A právě tato odlišnost, zranitelnost, izolace ostrova, ale i určitá iluze samostatnosti a 

nezávislosti se staly základem toho, že si ostrované vypěstovali jistý pocit privilegovanosti, 

pýchy a mírné arogance, který se v nich za ta staletí usídlil. Vzpomeňme rozhovor dona 

Fabrizia s piemontským vládním zmocněncem Chevalleyem z Monterzuola, který mu nabízí 

post senátora v nově vzniklém království v románu Gepard Tomasiho di Lampedusa:  

 

I Siciliani non vorranno mai migliorare per la semplice ragione che credono di essere perfetti; 

la loro vanità è più forte della loro miseria; ogni intromissione di estranei sia per origine sia 

anche, se si tratti di Siciliani, per indipendenza di spirito, sconvolge il loro vaneggiare di 

raggiunta compiutezza, rischia di turbare la loro compiaciuta attesa del nulla. (s. 183) 

 

Sicilané nebudou nikdy chtít zlepšení z toho prostého důvodu, že věří, že jsou dokonalí. Jejich 

marnivost je silnějsí než jejich bída. Jakékoliv vměšování cizinců, ať původem, nebo jde-li o 

Sicilany, nezávislostí ducha, zvrátí jejich fantazírování, že dosáhli dokonalosti, a hrozí, že 

rozruší jejich uspokojené vyčkávání na nic. (s. 136) 

                                                 
11 […] vinti che levano le braccia disperate e piegano il capo sotto il piede brutale dei sopravvegnenti, i vincitori 

d’oggi…, che saranno sorpassati domani.  

Verga Giovanni. „Prefazione di Giovanni Verga ai Malavoglia. Milano, 19 gennaio 1881.“ In Verga Giovanni. 

Tutti i romanzi, le novelle e il teatro. Roma: Newton Compton editori s.r.l., 2001, s. 30. 
12 Sciascia, Leonardo. „Rapporto sulle coste siciliane. La corda pazza.“ In Sciascia, Leonardo a Ambroise, 

Claude. Opere. (1956–1971). Milano: RCS Libri, 2003. s. 963. 
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Pro základní zmapování vývoje sicilské literatury nám poslouží esej Salvatoreho 

Guglielmina. Devatenácté století v sicilské literatuře patří velké spisovatelské trojici Luigimu 

Capuanovi, Federicu De Robertovi a Giovannimu Vergovi. Právě díky nim se sicilská 

literatura13 stala středem zájmu. Jaká jsou společná témata a motivy vyprávění? Mezi ta 

nejzákladnější určitě patří: domov, čest, majetek, patriarchální model rodiny, sociální 

postavení ženy, pochmurné příběhy lásky a nevěry a především fatalistická rezignace, která se 

projevuje v absolutní nedůvěře k jakémukoliv lidskému snažení. Jak říká sicilské pořekadlo: 

„Svět byl a vždy bude.“14 Velkým tématem Sicílie, nejvíce na přelomu devatenáctého a 

dvacátého století, je italské risorgimento, pojímané jako obrovský neúspěch, selhání pokroku, 

jelikož k žádné velké změně poměrů nedošlo. Guglielmino poznamenává, že nikde jinde se 

italskému nepodařenému sjednocení nedostalo takového ohlasu a literárního zpodobnění jako 

na Sicílii: Místokrálové, Gepard, Luigi Pirandello: I vecchi e i giovani (1913, č. Staří a mladí, 

1958), Leonardo Sciascia: Il quaranotto (1958, Gli zii di Sicilia, Čtyřicátýosmý, č. výbor 

Vzácní hosté, 1962), Vincenzo Consolo: Il sorriso dell’ignoto marinaio (1976, Úsměv 

neznámého námořníka). Právě téma risorgimenta se kvůli hlubokému zklamání nadějí na lepší 

vyhlídky žití stalo na dlouhou dobu jedním z nejnaléhavějších a nejdiskutabilnějších v historii 

ostrovní literatury. Další sicilskou zvláštností je jazyková experimentálnost. Počínaje 

Vergovým románem I Malavoglia (1881, č. Rodina Malavogliova, N. Tučková 1930; Sicilští 

rybáři, O. T. Kunstovný 1942; Dům u mišpule, N. Tučková a H. Benešová 1955), jehož 

modernizovaný narativní styl vybízí k literárnímu zkoumání kritiků dodnes, máme co do 

činění s velmi svébytným autorským stylem, ať už se týká stylistiky, syntaxe, výběru lexika 

nebo použití narativních technik. Guglielmino upozorňuje, že pro autory žijící doslova na 

periferii literárního života nejen z hlediska geografického, představuje výběr jazyka problém, 

protože literární jazyk (italština) se odlišuje od jejich mluvené řeči (sicilský dialekt, jenž je 

v nich zakotvenější a skýtá více symboliky), a neustále se tedy potýkají s jakýmsi překladem 

nebo převodem svého přirozeného mluvního projevu. Až na výjimky (zčásti Pirandello) si 

zmínění autoři sicilský dialekt za svůj literární jazyk nevolí.15 

                                                 
13 Sicilskou literaturou zde tedy míníme literaturu psanou Sicilany, jež má za téma Sicílii, a nikoliv nářeční 

produkci. 
14 „Munnu è statu e munnu è.“ 
15 Viz Sciascia, Leonardo. „Presenza e forme della narrativa siciliana.“ In Sciascia, Leonardo; Guglielmino, 

Salvatore (eds). Narratori di Sicilia. Milano: Mursia, 1991, s. 460–461. 
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Pro analýzu sicilské literatury v časovém horizontu téměř jednoho století a jejích 

typických konstant jsme si vybrali čtyři hlavní reprezentanty, jejichž dílo se zdálo 

nejvhodnější k vysledování určité linie a návaznosti jak z hlediska tematického (stabilní 

motivy a témata), tak i teoretického (nejplodnějším literárním teoretikem byl Leonardo 

Sciascia). Jsou jimi: Giovanni Verga, Luigi Pirandello, Vitaliano Brancati, Leonardo Sciascia. 

Giovanni Verga sice z velké části vychází z postulátů francouzského naturalismu 

druhé poloviny devatenáctého století (v Itálii se tento směr nazývá verismus a jeho teoretikem 

je Luigi Capuana), ale nedá se říci, že by byl jeho přímým následovatelem. Literární kritici 

vesměs poukazují na modernost Vergova narativního stylu, a to jak po stránce jazykové, tak 

stylistické. Veristická neosobnost ho naopak vede k hlubokému vcítění, takže vidí, vnímá 

očima svých postav. Motivy a témata, která ve svém díle nastolil, můžeme lineárně 

vysledovat i u jeho pokračovatelů (v podstatě žádný sicilský autor se ve svém díle neobejde 

bez Vergova odkazu). 

Klíčovou postavou dalšího století byl Luigi Pirandello, protože vnesl do veristické 

literatury modernismus a s ním i gnozeologickou krizi moderního člověka. Nesnaží se již tolik 

o postihnutí objektivní reality (i když na počátku své literární kariéry z verismu vycházel, ale 

zároveň jej překonával), svého vypravěče neschovává, naopak využívá fokalizace a chce, aby 

čtenář znal jeho úhel pohledu. Postavy většinou zažívají vnitřní konflikt mezi svou vidinou 

reality a iluzemi, které si o světě vytvářejí, a objektivní pravdou, již ale nelze postihnout. 

Žádná objektivní pravda neexistuje, není zde názor, který by byl poplatný všemu, ale 

množství subjektivních pravd, jichž je tolik, kolik je lidí a jejich úhlů pohledů.  

Vitaliano Brancati vychází z Vergovy černobílé vize reality, ale zároveň u něho 

zaznamenáme silný moralistní aspekt jeho tvorby, který je zase podobný Leonardu Sciasciovi. 

Brancati si posvítil na další stereotyp sicilské společnosti, tzv. gallismo, který traktuje 

v ironickém až groteskním duchu. Pojednává o typické virilitě sicilského muže, která má ale 

k činům a k aktivnímu erotickému svádění žen hodně daleko. Sicilan se sice rád ženě dvoří, 

ale spíše než konkrétní dívce lichotí jejímu nedotknutelnému obrazu. Sexualita se tedy 

nepřevádí do skutečných činů, ale je manifestována prostřednictvím pohledů, slov až slovního 

opájení. Za vším se však ukrývá velmi konkrétní politická realita fašistické éry a Brancatiho 

nesmlouvavá kritika. Gallismo představuje ekvivalent k politickému ideálu síly a virility 

mužského pohlaví za fašistické éry, zpodobňovaného samotným Mussolinim. V pozadí 

virility sicilských mužů stejně jako fašistických ideálů se ovšem zračí tristní morální prázdno 
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a mužská impotence, protože ve skutečnosti tu máme čest s pasivními inetti, což vytváří 

protipól k fašistické propagandě aktivismu a agresivitě. 

Leonardo Sciascia přejímá kritickou a negativní vizi reality svých předchůdců. Za svůj 

vzor považuje Luigiho Pirandella, jemuž a jeho poetice věnuje i několik teoretických 

publikací: Pirandello e il pirandellismo (1953, Pirandello a pirandellismus), Pirandello e la 

Sicilia (1961, Pirandello a Sicílie), Alfabeto pirandelliano (1989, Pirandellovská abeceda). 

Reprezentuje typ angažovaného intelektuála, jenž celou svou spisovatelskou kariéru zasvětil 

hledání pravdy, práva a spravedlnosti z pozice svých hluboce humanistických a 

osvíceneckých ideálů. Zpracovává témata v celé jejich komplexnosti a zasazuje je do 

dějinných a společenských souvislostí rodné Sicílie. Je nesmlouvavým kritikem a 

komentátorem politického dění, a dává tak dostát úloze intelektuála, který musí být dle 

vlastních slov vždy a za všech okolností v opozici vůči systému a aktivně usilovat o jeho 

změnu k lepšímu. 

Salvatore Guglielmino trvdí, že sicilská próza je primárně realistická.16 Jistěže 

najdeme u sicilských autorů v literatuře dvacátého století i prvky lyrické, mytické, symbolické 

a alegorické, zejména v dílech Elia Vittoriniho, Gesualda Bufalina, Giuseppeho Bonaviriho, 

Vincenza Consola nebo Salvatoreho Quasimoda, ale v této práci se chceme věnovat právě 

realistickému proudu. Otázka zní, zda kromě sicilskosti (sicilianità) společenské existuje i ta 

literární, která by sicilské autory odlišovala od italských. Jakmile autor Sicílii opustí, žije jako 

vyhnanec, ale ostrov si nosí neustále v hlavě. Jakkoliv jsou tedy literáti ke své rodné zemi 

kritičtí, stejně tak k ní cítí velkou lásku a jejich kritika je jen zoufalým povzdechem nad 

neutěšeností společenských i historických poměrů v jejich milované zemi. Dá se říci, že 

v historii Sicílie pozorujeme neustálý boj mezi privilegiemi bohatých aristokratických vrstev 

a chudobou a bídou venkovanů. Touha nižších vrstev ukořistit si alespoň něco málo 

z přírodního bohaství země je velká. Veškerá jejich snaha o revoluci, jak tu sociální, tak i 

politickou, vždy skončila jejich porážkou. Historie Sicílie se stává jakousi metaforou krutého 

údělu většiny obyvatel a soukolí neměnnosti běhu dějin a v něm zmítaného osudu každého 

Sicilana. Všichni autoři vyjadřují své zemi rozporuplně lásku, ale také ji neúsprosně kritizují, 

protože si velmi citelně uvědomují rigiditu sicilské společnosti. To jsou společné jmenovatele 

většiny sicilských autorů, dost na to, abychom mohli vysledovat určitou linii propojující jejich 

díla navzájem.  

                                                 
16 Srov. tamtéž, s. 459. 
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Ambivalentní vztah lásky a nenávisti spisovatelských velikánů ke své rodné zemi lze 

tedy vypozorovat u všech námi traktovaných autorů. Nejpregnantněji snad tento poměr 

vyjádřil Leonardo Sciascia: 

 

Nikdy jsem nebyl schopen milovat Sicílii bezvýhradně a nepociťovať přitom vůči ní 

nesnášenlivost, odpor a rozhořčení. Rozhořčení kvůli tomu, co je v ní starého, hloupého, 

absurdního, kvůli její schopnosti vmžiku přeměnit i to nové ve staré. A i přesto vím, že jsem 

se s ní vždycky musel a chtěl vypořádat, tím, že jsem tu zůstal; a tohle mé paličaté setrvání na 

Sicílii je koneckonců velkým vyznáním lásky.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Non ho mai potuto amare la Sicilia con totale abbandono, senza rinunciare a provare insieme insofferenza, 

avversione, risentimento. Risentimento per quello che in lei c’è di vecchio, di stupido, di assurdo, per quella sua 

capacità di trasformare subito anche il nuovo in vecchio. Eppure so che con la Sicilia ho sempre dovuto e voluto 

fare i conti, restandoci; e questo mio restarci caparbio è pure alla fine una grande dichiarazione d’amore. 
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2 Giovanni Verga  

 

2.1 Verga a verismus 

 

Verismus byl jako literární směr bezprostředním plodem pozitivistického klimatu a 

dosáhl svého vrcholu na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Ideovým pozadím 

pozitivismu byla antimetafyzická filozofie Augusta Comta, která pouze pasivně registrovala 

smyslová data a snažila se zobecnit evidované vztahy v abstraktních termínech přírodních 

zákonů. Romantický důraz na individuum vystřídala pozitivistická sociologie, pro niž byl 

jedinec pouhým zrcadlem globálního společenského pohybu, jenž mluví řečí společnosti, nosí 

její šaty, poslouchá její zvyky. Vedle Comta byla v tomto období vlivná i teorie Charlese 

Darwina, který tvrdil, že pokrok je důsledkem přirozené selekce, boje o život, v němž vítězí 

silnější. Učitelem italského verismu byl francouzský spisovatel Èmile Zola, který se ve svém 

experimentálním románu z roku 1880 pokusil aplikovat na literaturu vědecké principy 

zpopularizované Hippolytem Tainem a lékařem Claudem Bernardem. Podle Zoly je román 

experimentálním „ověřováním hypotézy“: konkrétní sociální fakt měl být ověřen románovou 

situací a rozuzlení zápletky mělo být výsledkem tohoto experimentu. Umělecké dílo nebylo 

pozitivistickou estetikou (H. Taine) vykládáno z jedinečné osobnosti svého autora, ale stávalo 

se přírodním produktem, vznikajícím ze součinnosti tří faktorů: prostředí, rasy a doby. Italský 

verismus vycházel z francouzského realismu a naturalismu, obdobně se tedy se snažil o 

realistické ztvárnění skutečnosti a o věrné zachycení lidských charakterů, aniž by však k 

popisu nebo příběhu autor zaujímal jakékoliv stanovisko. Proto verismu někdy bývá vytýkána 

jeho omezenost, pouhé zaznamenávání fakt, tzv. výseků ze života. Umělecké dílo se mělo 

zrodit samo od sebe, bez sebemenšího zásahu autora. Literatura tak měla přispět k odkrytí 

příčin lidského chování, jež spočívaly ve vlivu prostředí, fyziologickém základu emocí a 

zákonu dědičnosti, a k následnému ozdravení těla společnosti. V literatuře jej reprezentovali 

například Giovanni Verga nebo Matilde Serao, teoretikem byl zejména Luigi Capuana.18 

Díky románu I Malavoglia (Dům u mišpule), vrcholnému dílu italského verismu, 

prvnímu dílu plánovaného románového cyklu I vinti (Poražení), se Verga stal nejvýraznějším 

představitelem tohoto literárního proudu v Itálii. V roce 1874 vydal sicilskou črtu Nedda 

                                                 
18 Viz Pelán, Jiří a kolektiv. Slovník italských spisovatelů. Libri: Praha, 2004, s. 67–69. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Realismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Naturalismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Verga
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Matilde_Serao&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Luigi_Capuana
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(Nedda), kterou lze označit za jeho první veristický pokus. V roce 1880 uveřejnil první sbírku 

veristických povídek z prostředí sicilských venkovanů Vita dei campi (č. výbor Sicilské 

povídky, 1960). Další veristické dílo, které následovalo, byl druhý román z cyklu Poražených 

Mastro Don Gesualdo (1889, č. Mistr Don Gesualdo, 1927, 1970), ve kterém ale autorský 

přístup již není tak neosobní. Další romány z plánovaného cyklu Poražených: La Duchessa di 

Leyra (Vévodkyně z Leyry), L’onorevole Scipione (Poslanec Scipione) a L’uomo di lusso 

(Muž přepychu) už napsat nedokázal.19 

 

Pro zprácování tématu vztahu Giovanniho Vergy a jeho rodného kraje Sicílie jsme si 

vybrali srovnání užitých motivů a témat v jednotlivých dílech a k analýze jsme vedle dvou 

slavných románů – Domu u mišpule a Mistra dona Gesualda – zvolili další veristické povídky 

ze sbírky Vita dei campi, jejichž návzy jsou Nedda (1874, Nedda), Rosso Malpelo (1878, 

Rosso Malpelo), Cavalleria rusticana (1880, Vesničtí rytíři, č. výbor Sicilské povídky, 1960), 

Jeli, il pastore (1880, Jeli, pastýř), La Lupa (1880, Vlčice, č. výbor Sicilské povídky, 1960), 

La roba (1880, Majetek, č. výbor Sicilské povídky, 1960). 

 

 

2.2 Vergova inovativní narativní technika 

 

Pozice Vergy jako vypravěče je zajímavé téma, které bylo zpracováno mnoha 

literárními kritiky, vesměs poukazujícími na modernost Vergova narativního stylu, a to jak po 

stránce jazykové, tak stylistické. Ovšem tradiční veristický postulát umělecké tvorby, že 

umělecké dílo by se mělo zrodit samo od sebe, bez sebemenšího zásahu autora, že spočívá v 

pouhém zaznamenávání fakt a výseků života, na modernost Vergova stylu příliš napasovat 

nejde. Snaha o objektivitu a jakousi tvorbu díla sama o sobě lze dobře vypozorovat 

v počátcích veristické tvorby, třeba na povídce Fantasticheria (1879, Snění), která Vergovi 

následně poslouží jako postulát k vytvoření velkého chorálního románu Dům u mišpule. 

V pozdějších povídkách či románech autor stále více uplatňuje fokalizaci autorského hlasu a 

pozici objektivního neosobního vypravěče opouští. Uveďme si Vergovu teoretickou úvahu 

z dopisu Salvatoremu Farinovi, která jeho představu veristického díla dobře ilustruje: 

                                                 
19 Viz tamtéž, s. 716–718. 
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 Jakmile v románu podobnost a soudružnost všech jeho částí dosáhne takové úplnosti, že 

proces tvorby zůstane záhadou, podobně jako se odehrávají lidské vášně, a soulad jeho forem 

bude tak dokonalý, pravdivost románové skutečnosti tak zjevná, způsob a důvod vyprávění tak 

nevyhnutelné, že umělcova ruka zůstane absolutně neviditelná, teprve pak bude dílo 

vyjadřovat otisk skutečné události a umělecký opus se bude zdát stvořen sám od sebe, jako by 

dozrál a vznikl spontánně, jako životní fakt, bez zanechání jakéhokoliv styčného spojení s jeho 

autorem, neposkvrněný prvotním hříchech.20  

   

 Vnímáme dobře Vergovu snahu o objektivitu vypravěče, o vyjmutí sebe sama z tvorby 

díla, neubráníme se ale pocitu, že tato objektivita u Vergy není nikdy degradována na pouhé 

zaznamenávání faktů a prostředí, ale projevuje se spíše v přístupu k zachycení psychologie 

jednotlivých postav, které sice vnímá svýma subjektivníma očima, ale nechává je žít svým 

vlastním způsobem, vyjadřovat konkrétní myšlenky, nekritizuje je ani nemoralizuje, ale 

vstupuje do nich zevnitř a nechává je promlouvat jejich vlastním hlasem. 

Souhlasíme tak s Alenou Hartmanovou, která ve své předmluvě k Sicilským povídkám 

tvrdí, že Verga dává svým příběhům vyrůstat zevnitř, vypravěč není nad dějem, je cosi jako 

antický chór, součást dramatu, je téže látky, téže mysli jako jeho herci. Neosobnost ho vede 

k hlubokému vcítění, vidí, vnímá očima svých venkovanů, osvojuje si jejich mentalitu, jejich 

reakce, způsob jednání, aniž by poukazoval na jejich prostotu nebo primitivnost.21 

Přirovnání Vergova modelu vyprávění k antickému chóru se nám zdá velmi podnětné. 

Pokud si vybavíme antické tragédie, vzpomeneme si, že chór zaujímal k hrdinovi různé 

vztahy. Soucítil s ním, byl k němu indiferentní či dokonce nepřátelský, vždy nějakým 

způsobem komentoval děj, ale nebyl neomylný. Stejně tak se chová i vypravěč Vergův. 

 Podívejme se tedy blíže na funkci vypravěče a jeho postoje, které k postavám a ději 

zaujímá. Leo Spitzer tvrdí, že originalita Vergova narativního vyprávění by se dala označit 

podobně jako anglosaský výdobytek „discorso indiretto libero“, což by se dalo do češtiny 

přeložit jako „polopřímá řeč“.22 O každé události nebo zprávě o ní, se nedozvídáme pomocí 

                                                 
20 Quando nel romanzo l'affinità e la coesione di ogni sua parte sarà così completa, che il processo della 

creazione rimarrà un mistero, come lo svolgersi delle passioni umane, e l'armonia delle sue forme sarà così 

perfetta, la sincerità della sua realtà così evidente, il suo modo e la sua ragione di essere così necessari, che la 

mano dell'artista rimarrà assolutamente invisibile, allora avrà l'impronta dell'avvenimento reale, l'opera d'arte 

sembrerà essersi fatta da sé, aver maturato ed esser sòrta spontanea, come un fatto naturale, senza serbare alcun 

punto di contatto col suo autore, alcuna macchia del peccato d'origine. 

Verga, Giovanni. L’amante di Gramigna (1897). A Salvatore Farina. In Verga, Giovanni. Tutte le novelle. 

Milano: Mondadori, 1991, 967–968. 
21 Viz Verga, Giovanni. Sicilské povídky. Přel. Alena Treybalová. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a 

umění, 1960, s. 12. 
22 SPITZER, Leo. Studi italiani. Milano: Vita e pensiero, 1976, s. 305–306. 
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přímé řeči obyvatel, ale přesto se promění v realitu prostřednictvím řečí, gest, postojů všech 

místních lidí. Vypravěč totiž popisuje jednotlivé události právě tak, jak se zrcadlí a odrážejí 

v myslích obyvatel vesnice. Typickou ukázkou je popis Bastianazzovy smrti ve třetí 

kapitole Domu u mišpule. Na konci první kapitoly jsme také svědky, jak vypravěč předjímá 

děj a prozrazuje čtenáři nešťastnou ránu osudu ještě předtím, než k ní dojde: […] a to byla 

poslední slova, která od něho slyšeli.23  

Příklad proměny narativní fokalizace uvedeme v ukázce z téhož románu: 

 

La Zuppidda sapeva tutto quello che succedeva in paese e per questo raccontavano che andava 

tutto il giorno in giro a piedi scalzi, a far la spia, col pretesto del suo fuso, chce lo teneva 

sempre in aria perché non frullasse siu sassi. Ella diceva sempre la veritá come il santo 

evangelio, questo era il suo vizio, e perció la gente che non amava sentirsela cantare, 

l’accusava di essere una lingua d’inferno, di quelle che lasciano la bava. (s. 40) 

  

Kulhavá věděla o všem, co se kde ve vesnici šustlo, a proto se o ní povídalo, že se celý den 

plíží bosa po ulicích a vyzvídá, tahajíc přitom naoko kužel, který stále držela ve vzduchu, aby 

netloukl o kameny. Mluvila vždycky jen pravdu jako svaté evangelium, a proto lidé, kteří tu 

pravdu neradi slyšeli, říkali, že má ďáblův jazyk, který zanechává jedovatou slinu. (s. 19) 

 

 

Můžeme si všimnout, že ke změně fokalizace dojde uprostřed mezi oběma souvětími. 

První souvětí zprostředkovává kolektivní názor celé vesnice, který Kulhavou nijak nešetří a 

v podstatě ji nazývá vesnickou drbnou, jež vždy ví o všem nejdřív a rozhodně si to nenechává 

jen pro sebe. Druhé souvětí potom vyjadřuje její úhel pohledu, jak o sobě smýšlela ona sama 

– že vždy říká jen čistou pravdu. 

Pozice vypravěče tedy není jednotná. Vypráví z různých pohledů a komentuje příběhy, 

často přebírá úhel pohledu každé z postav, která vchází na scénu, a reprodukuje její chování a 

stereotypy, jež se k ní vážou. Postavy popisuje jak fyziologicky, tak psychologicky, 

zprostředkovaně, jak je vidí oči ostatních, jako jednotlivé hlasy kolektivního dialogu. Dochází 

i ke konfliktu mezi kolektivním úhlem pohledu vesnice a samotných postav, jak je vidět právě 

na příkladu Kulhavé. Zprostředkovává i osobní pocity postav. 

Vypravěč popisuje postavu Piny alias Vlčice ze stejnojmenné povídky tak sugestivně, 

jako by se slovním spojením „vi mangiavano“ („vás hltaly“) přímo obracel – podobně jako 

                                                 
23 […] e questa fu l’ultima sua parola che si udì. 

Verga, Giovanni. Tutti i romanzi, le novelle e il teatro. Roma: Newton Compton editori s.r.l., 2001, s. 36. 

Všechny další citáty krásné literatury všech děl Giovanniho Vergy budou z tohoto vydání. 

Verga, Giovanni. Dům u mišpule. Přel. Nina Tučková. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a 

umění, 1963, s. 14. Všechny další citáty budou z tohoto překladového vydání. 
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zmíněný antický chór – na diváky, potažmo na čtenáře, čímž by se promluva dala velmi 

snadno připodobnit k divadelnímu dialogu. Povídka Vlčice také byla zdramatizována, ale 

prvky dramatického dialogu nacházíme i v její prozaické formě. 

 

Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna — e pure non era più 

giovane — era pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi 

grandi così, e delle labbra fresche e rosse, che vi mangiavano. (s. 506) 

 

Byla vysoká, hubená, a třebaže nebyla již mladá, měla pevná a bujná ňadra brunety; byla 

bledá, jako by jí malárie stále seděla za krkem, a v bledé tváři vynikaly dvě veliké oči a svěží 

rudé rty, které vás hltaly. (s. 56) 

 

Verga se tedy staví podobně jako vypravěč z antického chóru do pozice mluvčího 

společnosti. Ten nejčastěji se svými postavami soucítí, nicméně najdou se i případy, kdy sice 

není přímo nepřátelský, ale každopádně k nim zaujímá ironický postoj. Takovou ukázku 

najdeme opět v románu Dům u mišpule při situaci, kdy rodina Malavogliových nechce poslat 

otce ’Ntoniho do nemocnice, protože by jim ubylo jedné pracovní síly, a zde jsme také 

svědky autorova velmi ironického komentáře: 

 

[…] tutto il vicinato sparlava di loro, che volevano fare i superbi senza aver pane da mangiare. 

[…] 

[…] Quel povero vecchio dovrebberomandarlo all’ospedale, per non fargli avere il purgatorio 

prima che muoia. (s. 176) 

 

[…] celé sousedstvo začalo pomlouvat, že dělají pány, ačkoliv nemají co jíst. 

[…] 

[…] Toho chudáka starého by měli poslat do nemocnice nebo se ještě za živa dočká očistce. 

(s. 201) 

 

V románu Mistr don Gesualdo se ale pozice vypravěče výrazně proměňuje. Ten se již 

neschovává za jednotlivé postavy, jak tomu bylo v Domě u mišpule a veristických povídkách, 

nepřebírá jejich vidění světa, ale názor vypravěče tu prosvítá velmi jasně. Vše je také 

vyprávěno převážně z jediného úhlu pohledu, a to Gesualdova. Pomocí flashbacků do 

minulosti se dozvídáme o jeho vztahu s otcem Nunziem a jeho nesouhlasu, když se rozhodne 

vzepřít a nenásledovat rodinné stopy a řemeslo, o smrti jeho matky, vztazích k bratrovi a 

sestře, na něž vydělával, a snažil se pomocí tvrdé práce bez jediného zastavení shromáždit co 

nejvíce majetku, půdy a pozemků. To všechno se dá sloučit pod příznačný sicilský termín 

roba, který následně rozebereme. 
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V této kapitole bychom se rádi věnovali i Vergovu jazyku, jenž nemá funkci zdobnou 

či prostě sdělovací, ale je stavebním materiálem, vytváří charakter postav, vyjadřuje myšlenky 

a city. Verga sice svá díla nepíše v sicilském dialektu, převádí jej do italštiny, přesto si texty 

zachovávají celé bohatství obrazů, úsloví, přísloví, rytmus a intonaci. Na mnohých místech se 

sicilskému dialektu nevyhýbá, například v povídce Vesničtí rytíři: 

 

„[…] Ora addio, gnà Lola, facemu cuntu ca chioppi e scampau, e la nostra amicizia finiu.“  

(s. 503) 

 

„[…] Buďte tedy sbohem, kmotro Lolo, vyřídili jsme si své účty a našemu přátelství je konec.“ 

(s. 49) 

 

Pro Vergovu tvorbu jsou charakteristická i pojmenování postav, která jsou ponechána 

v jejich sicilských ekvivalentech, a odkazují tak na sicilský folklor. Z Marii se stává 

Maricchia, z Domenica Misciu, z Giuseppeho Peppe, z Antonia Nino a z Giovanniho Nanni. 

Jména v sobě také nesou významnou charakterizační funkci a pojmenovávají 

jednotlivé postavy dle jejich fyziognomie nebo charakteru, ať už v pozitivním, nebo 

negativním smyslu. To lze nejlépe vypozorovat na postavě Rossa Malpela z eponymní 

povídky, u něhož je již jménem předurčeno, že bude zrzavý a zlý. 

Objevují se tu i typická jména ze Sicílie jako: Turiddu, Scordu, Santa, Lola, Venera. 

Jméno Piedipapera je její představitelce přisouzeno, protože kulhá. Crocifisso má přezdívku 

Campana, protože je nahluchlý. Mena je díky své pracovitosti přezdívána Sant’Agata.  

Vergova spjatost s venkovským prostředím se nejvíce projevuje v použití různých 

přirovnání z křesťanské nebo venkovské tradice. Ta můžeme najít například v povídce Nedda 

a Vlčice: 

 

[…] oči černé jako uhel […] (gli occhi neri come il carbone) (s. 507)  

[…] sama jako prašivý pes […] (sola come una cagnaccia) (s. 506)  

[…] zpívala jako vylekané ptáče […] (cantava come un uccelletto spaventato) (s. 411)  

[…] chvěla se jako zbloudilá ovečka […] (tremava come una capretta sbrancata) (s. 411) 

 

Jak vidíme, postavy jsou často přirovnávány ke zvířatům, don Silvestro se směje jako 

slepice (come una „gallina“), Rosolina je červená jako krocan (come un „tacchino“). 

 

 Přísloví, kterých je ve Vergově díle nespočet, tu nefungují jako folklorní prvky, ale 

mají hodnotu symbolickou, jsou výrazem obrazivotvornosti, vyjadřují úzkosti, naděje, přání a 

pojímání reality jednotlivých postav. Odráží se v nich každodennost bytí ve venkovském 



23 

 

prostředí Sicílie. Důraz je tu dáván hlavně na patriarchálnost společnosti a lidskou solidaritu. 

To je nejlépe vidět na přirovnání členů rodiny Malavogliových k jednotlivým prstům na ruce. 

 

[…] „Per menare il remo bisogna che le cinque dita s’autino l’un l’altro.“ 

[…] 

„Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e il dito 

piccolo deve far da dito piccolo.“ (s. 31) 

 

[…] „K veslování je třeba, aby si všech pět prstů navzájem pomáhalo.“ 

[…] 

  „Lidé jsou jako prsty u ruky; velký prst musí dělat za velký, malý za malý.“ (s. 7) 

 

O pastýři Jelim praví přísloví: „Spadl z nebe a země ho přijala za svého.“24 Neměl 

totiž ani rodiče, ani rodný dům. 

 

 

2.3 Odklon od tradičního sicilského řádu 

 

V antickém světě existoval osud jako nadosobní instance, která byla nadřazena 

veškerému lidskému směřování, a stál i nad vůlí bohů. Podobné fatalistické předurčení se 

objevuje také ve Vergových dílech. Hrdinové z nízkých společenských vrstev svádějí 

s přírodou i vrtkavou štěstěnou dramatický boj o holou existenci. 

Tradiční hodnoty společnosti zde fungují jako neporušitelný odvěký řád, jemuž se 

člověk nevyhne, a pokud ho nebude respektovat, následuje odvržení společnosti nebo smrt. 

Za nejvyšší společenské hodnoty můžeme považovat rodinu a její rodný dům, jehož 

existence v Domě u mišpule nabývá až existenciálního charakteru, dále čest, poctivou práci, 

solidárnost, lásku k bližnímu a trest za porušení odvěkého řádu a tradic.  

Rodina Malavogliova všechny tyto hodnoty brání a ochraňuje, přesto je poražena. 

Jednak vinou fatalistického předurčení, ale i těmi silnějšími jedinci, kteří se řídí 

mechanismem vlastního hospodářského prospěchu. Svůj darwinovský „boj o existenci“ 

rodina prohrává. Verga se rozhodně nezdráhá ukázat společnost v její nahotě. Nenechá se 

unášet modelem vesnické idyly, nevidí ji jako neposkvrněný nevinný ráj, právě naopak. 

Ukáže na každého, který má starost jen sám o sebe, na chamtivost strýce Crocifissa, závislost 

                                                 
24 „Era piovuto dal cielo, e la terra l’aveva raccolto.“ 

Verga, Giovanni. Tutti i romanzi, le novelle e il teatro. Cit. vyd., s. 475. 
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na majetku otce Cipolly, dona Gesualda nebo Mazzara (z povídky Majetek), pokrytectví 

Santuzzy, slovní vychytralost dona Franca, pomlouvačnost Kulhavé. 

Pro únik ze společenské vrstvy, vypracování se vlastní pílí k vzestupu a zařazení se 

mezi městskou honoraci tu není místo. Každý zůstává na témže místě, v prostředí, do kterého 

se narodil. 

Příklady jsou tu mnohé, počínaje „rebestvím“ mladšího ’Ntoniho v románu Dům u 

mišpule, který touží po úniku, za což ho stihne trest a ocitne se ve vězení. ’Ntoni jako by seděl 

na dvou židlích a nemohl se rozhodnout, zda patří do tradičního, nebo moderního světa. Jeho 

primární tendence je odpoutat se od místa narození, jenže toho není schopen. Romano 

Luperini této postavě dokonce přisuzuje roli prvního „inetta“ v modernistické literatuře.25 

S tím bychom částečně souhlasili, jelikož jisté odcizení a odosobnění tu přítomno je, ovšem 

komplexnosti modelu Luigiho Pirandella nebo Itala Sveva ještě zdaleka nedosahuje. 

K tradicím a starému modelu agrární společnosti ’Ntoni zaujímá velmi kritický postoj: 

 

„Ma voi altri ve la passate forse meglio di me a lavorare, e ad affanarvi per nulla? È la nostra 

mala sorte infame! Ecco cos’è! Vedete come siete ridotto, che sembrate un arco di Violino, e 

sino a vecchio avete fatto sempre la stessa vita! Ora che ne avete? Voi altri non conoscete il 

mondo, e siete come i gattini con gli occhi chiusi.“ (s. 150) 

 

„A vy se snad máte líp, když pracujete a dřete se pro nic a za nic? To je ten náš bídný, 

prokletý osud! Bídný a prokletý! Vidíte, jak jste se zedřel, až jste shrbený jak oblouk. A co 

z toho máte, že jste se celý život až do stáří pořád lopotil? Žádný z vás jste nepoznali svět a 

jste jako slepá koťata.“ (s. 167) 

 

Naopak jeho děd přijímá rány osudu s pokorou a v tichosti se smiřuje se všemi 

porážkami. Stále si je připomíná a i při úmrtí Bastianazza prohlásí: „Moře je kruté a námořník 

umírá na moři.“26 (s. 52) Jeho fatalistická rezignace je přítomna v průběhu celého románu a 

zdůrazněna jednotlivými příslovími. 

Neštěstí následují jedno za druhým a valí se na rodinu s rychlostí blesku: smrt 

Bastianazza, splácení dluhu za obchod s boby, Lucova smrt v bitvě u Lissy, nezdařená svatba 

Meny s Brasim Cipollou, ztráta lodě, zranění otce ’Ntoniho, úmrtí Longy na choleru, 

zabavení domu, ’Ntoni, který skončí ve vězení, Lia se stane prostitutkou a starý ’Ntoni umírá 

v nemocnici. Jako by všechny neblahé zásahy byly řízeny nějakou vyšší mocí. 

                                                 
25 Srov. Luperini, Romano. Verga moderno. Bari: Editori Laterza, 2005, s. 48–49. 
26 „Il mare é amaro e il marinaio muore in mare.“ 

Verga, Giovanni. Tutti i romanzi, le novelle e il teatro. Cit. vyd., s. 65. 



25 

 

 

Všemocná predestinace a automatické jednání postav se také objevuje ve Vergově 

dramatu a povídce Vlčice. Vlčice, kterou ostatní vesničané považují za čarodějnici, svádí 

mladíka Nanniho, jenž podlehne jejímu kouzlu proti své vůli. I její dcera Maricchia je tak 

vlivem dědičnosti odsouzena k zavržení ze strany vesničanů: 

  

Maricchia, poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto, perché era figlia della 

Lupa, e nessuno l’avrebbe tolta in moglie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel cassettone, e 

la sua buona terra al sole, come ogni altra ragazza del villaggio. (s. 506) 

 

Chudák Maricchia, hodné a pořádné děvče, se něco potají naplakala, že je dcerou Vlčice; 

plakala, že si ji nikdo nevezme za ženu, i když má v prádelníku pěknou výbavu a i pár korců 

polí jako každá druhá dívka ze vsi. (s. 56) 

 

Hrdinové, kteří stojí mimo společnost a porušují řád a tradice společnosti, mají rovněž 

odlišnou fyziognomii nebo chování a působí jako narušující prvek společnosti. Vlčice je 

považována za personifikaci ďábla, její oči jsou tak černé, že jsou schopny člověka uhranout a 

svést. Nanni Vlčici zabíjí, aby unikl pokušení a zachránil před chtíčem i sám sebe. 

 

 Vedle motivu bídy, který se objevuje v povídkách Malárie, Osiřelí nebo Černý chléb, 

je nejčastějším motivem právě egoistická honba za majetkem a vlastním prospěchem, jež 

křiví a láme charaktery. Jak ukazuje Leonardo Sciascia, je to typický jev sicilskosti a nazývá 

jej „amor proprio“ („sebeláska“). Ta je každému Sicilanovi vlastní a vyjadřuje ji vášeň pro 

vlastnictví, nejen věcí. Takzvaná sicilská roba může být dům, kus obdělávané země, nádobí, 

ložní prádlo, zvíře, zásoby jídla a je přímo napojena na city k rodině, ke strachu o budoucnost 

rodiny a k přítomnosti smrti. Čím větší je bohatství, jež za života nabydeme, tím více ho 

zanecháme po naší smrti. Rychlost nabývání majetku je rychlost přibližování se smrti. Sicilan 

je neustále sužován pocitem nejistoty, může ho postihnout neštěstí, smůla, soused jej může 

obrat, okrást, jakmile ponechá dům či své útočiště chvíli bez dozoru. Žije neustále v bázni a 

strachu o své bližní a o své nejbližší vlastnictví.27  

 

Tutta quella roba se l’era fatta lui, colle sue mani e colla sua testa, col non dormire la notte, col 

prendere la febbre dal batticuore o dalla malaria, coll’affaticarsi dall'alba a sera, e andare in 

giro, sotto il sole e sotto la pioggia, col logorare i suoi stivali e le sue mule – egli solo non si 

                                                 
27 Viz Sciascia, Leonardo. La Sicilia come metafora. Intervista di Marcelle Padovani. Milano: Mondadori, 1979, 

s. 50–51. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alba_(giorno)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sole
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logorava, pensando alla sua roba, ch’era tutto quello ch’ei avesse al mondo; perché non aveva 

né figli, né nipoti, né parenti; non aveva altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, vuol 

dire che è fatto per la roba. (s. 547)  

 

Všeho toho majetku se domohl sám, vlastníma rukama a vlastní hlavou; v noci nespal, 

dostával horečky od bušení srdce nebo od malárie; dřel se od rána do večera a byl stale jako v 

kole, na slunci i v dešti. Opotřeboval své boty a mezky – jen on sám se neopotřeboval 

myšlením na majetek, který mu byl vším na světě, poněvadž neměl ani děti, ani vnuky, ani 

rodiče; měl svůj majetek. Když je někdo takový, znamená to, že je stvořen pro majetek. (s. 

114) 

[…] 

Di una cosa sola gli doleva, che cominciasse a farsi vecchio, e la terra dovevalasciarla là 

dov’era. Questa è una ingiustizia di Dio, che dopo di essersi logorata la vita ad acquistare della 

roba, quando arrivate ad averla, che ne vorreste ancora, dovete lasciarla! (s. 548)   

 

Bylo mu líto jedině toho, že začal stárnout a že musí nechat zemi tam, kde je. Je to od Boha 

nespravedlivé, že musí člověk majetek opustit, když se dřel celý život, jen aby jej získal, a 

když ho dosáhl a chtěl by ještě další. (s. 116) 

 

Téma posedlosti vlastnictvím a zoufalým vědomím toho, že vše, co v průběhu života 

člověk nabyl, si na onen svět vzít nemůže, Verga načrtl již v postavě Mazzara z povídky 

Majetek. Jak však bylo vidět v ukázce výše, nejvýrazněji a nejkomplexněji se objevuje 

v románu Mistr don Gesualdo. 

 

Tento román mnohem více než Dům u mišpule pojednává o historických a sociálních 

změnách, které se týkaly celého sicilského ostrova. Úpadek starého modelu aristokracie a 

vzestupu nové společenské třídy překopal společenský model od základů a společnost se s tím 

jen těžce vyrovnávala.  

Konkrétně je tu popsán úpadek rodiny Rubieriových i prvků (skladiště, kde se za jejich 

časů hrávalo divadlo), které k rodině patřily a vyjadřovaly její vznešenost a urozenost. 

Gesualdo jako člen nové společenské třídy, jenž se vypracoval vlastní pílí a 

pracovitostí, jen těžko získává uznání společnosti, počínaje tím, že ho všichni nazývají 

ironicky „mistrem donem“.  

 

„Adesso non c’é altro Dio! Un galantuomo alle volte… oppure una ragazza ch’é nata di buona 

famiglia… Ebbene, non hanno fortuna! Invece uno venuto dal nulla… uno come mastro-don 

Gesualdo, per esempio! (s. 199) 

[…] 

„Eh, marchese? Eh? Chi ve l’avrebbe detto ai vostri tempi?... che sareste arrivato a vedere la 

processione del santo Patrono spalla a spalla con mastro-don Gesualdo, in casa Sganci!“ 

(s. 209) 
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„Teď už neplatí žádný Bůh! Urozený kavalír… nebo děvče z dobré rodiny… Ti nemají štěstí! 

Ale někdo z ničeho… člověk jako například mistr don Gesualdo!“ (s. 22) 

[…] 

„Pane markýzi, tak co? Kdo by to byl řekl za starých časů?... že se přijdete podívat na průvod 

svatého patrona do Sganciovského paláce spolu s panem mistrem Gesualdem!“ (s. 40) 

 

Ve společnosti se dlouhodbě schyluje k přechodu ke kapitalismu, vládne tu divoká 

soutěživost. Tedy i Gesualdo se chce stát obchodníkem, ale chybí mu k tomu mazanost a 

vychytralost, trocha potřebného „machiavellismu“. 

Manželství Gesualda s urozenou Biancou Trao má přispět k vyrovnání se s konkurencí 

a soupeření v ekonomických vztazích, pro Biancu sňatek slouží jako prostředek k zachování 

si dobré reputace. Podobně i ve Vergově povídce Jeli, pastýř, jež vznikla o pár let dříve, 

manželství chudého Jeliho s bohatou Marou nedošlo svého štěstí, protože bylo předem 

odsouzeno k zániku. 

Gesualdo ostatní ještě více popuzuje svým sebevědomín a nahrává jim, aby ho 

nesnášeli, zároveň si ale uvědomuje vlastní bezmocnost a bezvýchodnost svých snah. 

 

„[…] Perciò spingeró l’asta sin dove voialtri non potrete arrivare. Ma badate! A un certo 

punto, se non mi conviene, mi tiro indietro, e vi lascio addosso il peso che vi rompe la 

schiena.“ (s. 271) 

[…] 

„[…] Volete che ve la dica, eh, canonico, come in punto di morte? Mi sono ammazzato a 

lavorare… Mi sono ammazzato a far la roba… Ora arrischio anche la pelle, a sentir voi!... E 

che ho avuto, eh? Ditelo voi!...“ (s. 276) 

 

„[…] A proto poženu dražbu tak vysoko, že mi nepostačíte. Ale dejte pozor! Když se mi to 

nebude hodit, tak se v určité chvíli stáhnu dozadu a nechám vám na hřbetě břemeno, které vám 

zláme vaz.“ 28  

[…] 

„[…] Mám vám to říci, pane kanovníku, jako bych měl smrt na jazyku? Dřel jsem se jako 

hovado… Dřel jsem se, abych nadělal majetek… A teď podle vás riskuji i svou kůži!... A co 

jsem z toho měl, eh? Řekněte sám…“ (s. 153) 

 

Čtvrtá část románu obsahuje sérii neštěstí, Bianca Trao onemocní a umírá na 

tuberkulózu, nedlouho po její smrti onemocní i Gesualdo rakovinou. Paralela s baronkou 

Rubiera je tu na místě. Oba zasvětili svůj život honbě po majetku, bohatství, ale jsou poraženi 

                                                 
28 Verga, Giovanni. Mistr don Gesualdo. Přel. Václav Čep. Praha: Odeon, 1970, s. 145. Všechny další citáty 

budou z tohoto překladového vydání. 
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a přemoženi nemocí, bez rozdílu společenského postavení, jsou obklopeni lhostejností 

bližních a skončí svůj život v naprostém osamocení. Gesualdo umírá daleko od svého rodného 

města, v cizím městském prostředí Palerma. 

 

Zákony přírody jsou neměnné a nemilosrdné. Přežije jen ten silnější. Proto také jedinec, 

který zůstane sám bez rodiny, bez pomoci druhých, tím rovnou zákonitě přijímá ortel smrti. 

Nad vším stojí rodina a rodinný kruh. Úmrtí rodičů, jak můžeme vidět v povídkách Nedda 

nebo Rosso Malpelo, jemuž umřel otec v dole, znamená pro hlavní postavy odvržení, 

lhostejnost společnosti, a tím pádem jistou smrt. Neddě umírá nejprve matka, potom 

snoubenec Janu a nakonec dcera. V postavě Neddy se zračí až kajícná pokora, pocit 

méněcennosti a všudypřítomná rezignace, nikdo ji ovšem pomocnou ruku nepodá a 

společnost si ve vztahu k těmto „vyvrhelům“ zachovává chladnou tvář. 

 

 

2.4 Dům jako symbol klidu a míru 

 

Co se týče jednotlivých symbolů a motivů, které metaforicky odkazují dál za svůj 

prvoplánový význam, se ve Vergově tvorbě nejvýrazněji jeví protiklad vesnického a 

městského prostředí. Městské protředí (nejčastěji Catanie) je pojímáno velmi negativně, 

s venkovským rodným krajem stojí v kontrastu a přináší postavám zkázu (i když první 

katastrofa přišla z moře, tedy z přírodního živlu). Rodina Malavogliova je nucena v Catanii 

pobývat kvůli dluhu na dům, dozví se tam o Lucově smrti v bitvě u Lissy. Odehrává se zde 

proces ’Ntoniho, Lia se tu stane prostitutkou a otec ’Ntoni umírá v tamní nemocnci. Catanie 

je tudíž místo, kde se sdružují všechny katastrofy, jež rodinu postihují. 

Verga popisuje město jako chladné, uzavřené místo s odosobněnými budovami 

v kontrastu s otevřeným prostorem a krásami prosluněné přírody venkova, která symbolizuje 

pro člověka volnost a svobodu. 

Individualismus, ambicióznost a egoistická honba za vlastním prospěchem nemá 

v odvěkém tradičním řádu Sicílie své místo. Velký důraz je dán na pospolitost společnosti 

jako tradiční hodnotu. V případě Domu u mišpule hraje hlavní roli rodinná soudružnost, jak 

lze vidět na příkladu výroku jejího nejstaršího člena: 
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[…] ’Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso, un pugno che 

sembrava fatto di legno di noce: „Per menare il remo bisogna che le cinque dita s’aiutino l’un 

l’altro.“ 

Diceva pure: „Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, 

e il dito piccolo deve far da dito piccolo.“ (s. 31) 

 

[…] ’Ntoni, aby vysvětlil ten zázrak, rád říkával, ukazuje zaťatou pěst, tvrdou pěst jako z 

ořechového dřeva: „K veslování je třeba, aby si všech pět prstů navzájem pomáhalo.“ 

Říkával také: „Lidé jsou jako prsty u ruky; velký prst musí dělat za velký, malý za malý. “ (s. 7) 

 

Výše uvedenému také odpovídá v širším kontextu Vergův teoretický koncept tzv. 

„ideale dell’ostrica“ („ideálu ústřice“), se kterým se setkáváme již v novele Snění, jež se 

tematicky dá považovat za náčrt pozdějšího slavnějšího románu.  

 

[…] che allorquando uno di quei piccoli, o più debole, o più incauto, o più egoista degli altri, 

volle staccarsi dal gruppo per vaghezza dell’ignoto, o per brama di meglio, o per curiosità di 

conoscere il mondo; il mondo, da pesce vorace com'è, se lo ingoiò, e i suoi più prossimi con 

lui. (s. 474) 

 

[…] jestliže se někdo z těch menších, slabších, méně prozíravých či sobečtějších než ostatní 

chtěl odtrhnout od skupiny v touze po neznámu nebo z dychtivosti po lepších zítřcích či ze 

zvědavosti poznat svět, tak ho ten svět spolkl jako ta dravá ryba i s jeho nejbližšími.29 

  

Znovu tedy pozorujeme, že jakákoliv individualistická snaha o únik z prostředí, do 

kterého se člověk narodil, touha po něčem neznámém nebo jiném, jež by ho vyvedlo z 

každodennosti, je marná. 

 Ti, kteří respetují svou rodinu, dům, řemeslo, tradice a odvěké zákony, jsou ochráněni 

až do chvíle, kdy je harmonie a odvěký řád světa porušen. Člověk je předurčen žít svůj život, 

jejž mu osud udělil, jakákoliv snaha o změnu je předem ztracena. Alespoň Verga v tuto 

změnu nevěří. Pokora rybářů na začátku příběhu se dostala do konfrontace se silou pokroku a 

za svou touhu ke změně rodina zaplatí velkou cenou. 

V románu Dům u mišpule, odehrávájící se v přímořské vesničce Aci Trezza hraje 

přirozeně velkou roli rovněž neustálá přítomnost moře, které nejen dává lidem obživu, ale i 

bere lidské životy. Šumění moře vytváří hudební pozadí a doprovází jejich naděje a smutky, 

mění barvu podle počasí, jeho chování je často antropomorfizováno – spí, burácí, řve, chrápe. 

 

Dopo la mezzanotte il vento s’era messo a fare il diavolo, come se sul tetto ci fossero i gatti 

del paese, e a scuotere le imposte. Il mare si udiva muggire attorno ai faraglioni che pareva ci 

                                                 
29 Překlad je náš. Všechny citace z krásné i odborné literatury, které nejsou knižně anotovány, jsou v našich 

překladech. 
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fossero riuniti i buoi della fiera di S. Alfio, e il giorno era apparso nero peggio dell’anima di 

Giuda. […] (s. 46) 

 

Po půlnoci se vichr rozběsnil tak zuřivě, jako by na střeše rejdily kočky z celé vesnice, a 

lomcoval zběsile okenicemi. Moře řvalo kolem útesů, jako by tam bučeli všichni voli z trhu v 

Sant’Alfio, a ráno procitlo černější než duše Jidášova. […] (s. 27) 

 

Kromě domu u mišpule, jehož přítomnost v románu nabývá až existenciálního 

charakteru, je neménně důležitým prvkem právě strom. Giancarlo Mazzacurati zdůrazňuje, že 

v průběhu románu strom zaujímá pozici tichého komentátora děje, někdy se zdá vinou okolí 

potemnělý, jindy naopak prosluněný, zelená se, kvete, listí mu opadává dle ročních období, a 

tím dokonale koresponduje se situací v rodině a aktuální náladou.30 

Je svědkem důležitých rozhodnutí v rodině, která se odehrávají na zahradě, je 

přítomen příchodu a odchodu ’Ntoniho, dokonce také metaforicky vyjadřuje svůj názor. 

 

Rammentando tutte queste cose lasciavano il cucchiaio nella scodella, e pensavano a tutto 

quello che era accaduto, che sembrava scuro scuro, come ci fosse sopra l’ombra de nespolo. 

[…] (s. 182) 

 

Při vzpomínkách na to všechno zapomínali lžíce v mísách a přemýšleli o všem tom, co je 

potkalo a co bylo temné, temné jako stín mišpule. […] (s. 209) 

 

Cyklický pohyb střídání ročních období a časů je vyjádřen pohybem vozů, které 

projíždějí nebo jsou symbolem trvalého odchodu, když vůz odváží otce ’Ntoniho do 

nemocnice. 

Některá místa mají také přímou spojitost s postavami a jejich vzájemné vztahy se 

v nich zrcadlí. Například postava Rossa Malpela je spojena s dolem ze dvou důvodů. Jeden je 

dán už jeho fyziognomií (červenými vlasy), které korespondují s barvou povrchu země. 

Samotný důl také dává prostor pro tvorbu mýtů a legend, jež se pojí k smrti dělníků. Je 

symbolickým místem, kde Rosso přišel o otce a kde přijde i o svůj život. Vnitřek dolu pro 

něho znamená cítění sounáležitosti ke své rodině, venkovní prostor potom vyjadřuje samotu. 

Podobný kontrast mezi popisem vnitřího a vnějšího prostoru najdeme i v povídce 

Vlčice. Povaha Vlčice se nejsnáze projevuje ve vnějším prostoru, kde dává průchod své vášni, 

citům a chtíči. 

 

                                                 
30 Viz Mazzacurati, Giancarlo. Stagioni dell’apocalisse: Verga, Pirandello, Svevo. Torino: Giulio Einaudi, 1998, 

s. 30–31. 

http://www.jib.cz/V/4887CRHG5USR3KKJTSCFS7K4YLEG3EBHRS86P871G67EK7RN93-11326?func=quick-3&short-format=002&set_number=000885&set_entry=000038&format=999
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[…] In quell’ora fra vespero e nona, in cui non ne va in volta femmina buona, la gnà Pina era 

la sola anima viva che si vedesse errare per la campagna, sui sassi infuocati delle viottole, fra 

le stoppie riarse dei campi immensi, che si perdevano nell’afa, lontan lontano, verso l’Etna 

nebbioso, dove il cielo si aggravava sull’orizzonte. (s. 507) 

 

[…] Od setmění do kuropění, kdy řádná žena venku není, byla kmotra Pina jedinou živou duší, 

kterou bylo vidět, jak bloudí krajinou po rozpáleném kamení cest, po vyschlém strništi 

rozlehlých polí, jež se ztrácela ve vzdušném oparu do dálky směrem k zamlžené Etně, kde se 

nebe sklánělo k obzoru. (s. 58) 

 

Její dům symbolizuje bezpečí a klid, ale venku neplatí lidské zákony, které by ji 

omezovaly. Dům je také jediná náboženská hodnota, kterou uctívá jako symbol posvátnosti. 

Nikdy Nina nesvádí doma. Nanni Vlčici zabíjí ve venkovním prostoru, stejně tak podvedený 

Jeli zabíjí svého soupeře Alfonsa (Jeli, pastýř) nebo pan Alfio Turidda (Vesničtí rytíři).  

 

 

2.5 Politické výdobytky zasahují do života obyčejných lidí 

 

Téma deziluze z italského sjednocení se nevyhnula ani Vergovým dílům. Sicílie od 

prvopočátku stála na okraji historického pokroku a postiženy tím byly všechny vrstvy 

společnosti. Z Vergova díla vyčteme jeho jasný postoj. Autor nebyl příznivcem tohoto 

pokroku. Z pozitivismu přijímá metodologické metody vědecké, ale odmítá jeho optimismus. 

Zdá se, že Verga se drží „historického pesimismu“, k němuž se přidružuje i sicilský 

fatalismus, který možnost změny nepřipouští. Verga v revoluci nevěří, vždy tu budou ti 

silnější a ti slabší, kteří se budou muset podrobit. 

Za konkrétní odrazy historie v díle Dům u mišpule můžeme považovat Lucovo 

povolání do války a jeho následnou smrt v bitvě u Lissy v roce 1866. Vojenská služba byla 

totiž povinná až od dob sjednocení. 

 

[…] Il re faceva cosí, che i ragazzi se li pigliava per la leva quando erano atti a buscarsi il 

pane; ma sinché erano di peso alla famiglia a tirarli su per soldati. (s. 34) 

 

[…] Král to dělal chytře; povolával si k odvodu chlapce, zrovna když už si mohli vydělávat na 

chleba, ale dokud byli přítěží rodině, musela z nich rodina vojáky vychovat. (s. 12) 

 

Rok 1867 je rokem, kdy Dlouhá (Longa) umírá na choleru, která na Sicílii vypukla. 

Máme tu tedy mnoho důkazů, že pokrok ničí ty nejslabší, ale nevyhýbá se ani těm více 
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majetným. Domorodí rybáři na svých bárkách museli čelit konkurenci velkých parních lodí, 

což se odráží ve druhé kapitole románu. Ve třetí kapitole je popsáno povstání žen proti dani 

na sůl a v sedmé kapitole proti dani na smolu včetně jejich negativních důsledků. 

V románu Mistr don Gesualdo jsou odkazy na historii četnější. Dílo zpracovává asi 

třicet let jeho života. Najdeme tu odkazy na palermská povstání v letech 1821 a 1848, jejichž 

dozvuky se odrážejí i v málem městečku Vizzini.  

 

[…] „Non sapete che a Palermo hanno fatto la rivoluzione. […] La Carboneria, capite! Anche 

qui hanno portato questa bella novità […] Abbiamo la sètta anche qui !“ E spiegò cos’era la 

faccenda: far legge nuova e buttar giù coloro che avevano comandato sino a quel giorno. „Una 

sètta, capite? […] tutti quanti con le mani in pasta! Ogni villano che vuole il suo pezzo di 

terra! Pesci grossi e minutaglia, tutti insieme. […]“ (s. 275) 

 

[…] „Nevíte, že v Palermu provedli revoluci. […] Karbonáři, rozumíte! I sem zanesli tu 

krásnou novotu […] Máme ten spolek také u nás! A vysvětlil, oč jde: dát nové zákony a 

svrhnout ty, kteří až do toho dne vládli. Sekta, rozumíte? […] a každý bude do všeho strkat 

prsty! Každý venkovan chce kus své půdy! Velké i malé ryby, všecko dohromady. […]“  

(s. 150–151) 

 

Na začátku druhé části románu je zevrubně popsána dražba pozemků, kde Gesualdo 

dává všem přítomným na odiv svou převahu. Odezvy revoluce ho vždy zastihnou 

v nevhodnou chvíli. V roce 1821 Bianca rodí a její bratr Diego umírá a v roce 1848 umírá i 

Bianca. V románu tedy najdeme bohaté odkazy na skutečnou historii Sicílie, která procházela 

nelehkou dobou. V roce 1848 na jihu vyjadřovaly svou nespokojenost prakticky všechny 

společenské vrstvy obyvatel, nejvíce však rolníci, kteří usilovali o pozemkovou reformu, jež 

měla rozčlenit státní pozemky a odprodat je bezzemkům, kteří by takto konečně mohli 

obdělávat vlastní půdu. Přeli se i o placení velmi nepopulární daně z mletí.31 Revoluční hnutí 

tohoto roku začalo právě v Palermu a zpočátku bylo úspěšné, vládce Království obojí Sicílie 

Ferdinand II. dokonce ustoupil požadavkům revolucionářů. Sicilané si sice vymohli ústavu, 

sesazení krále, ale jejich nezávislost trvala jen do příštího roku. 

 

Gesualdův postoj k revoluci je jasný, aktivně se jí neúčastní ani se k ní nijak nehlasí. 

Gesualdo s revolucí cítí ohrožení svých práv a svého vlastnictví, ale nechápe, že on sám je 

jejím účastníkem, a stane se i jejím obětním beránkem. 

 

                                                 
31 Tzv. „macinato“, což byla nepřímá daň, kterou platili lidé v mlýnech za mletí obilí pro následnou výrobu 

chleba.  
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„Ah? La stessa canzone della Carboneria?“ saltò su don Gesualdo infuriato. „Vi ringrazio 

tanto, canonico! Non ne fo più di rivoluzioni! Bel guadagno che ci abbiamo fatto a 

cominciare!“ […] „Vuol dire che difendete il Borbone? Parlate chiaro.“ „Io difendo la mia 

roba, caro voi! Ho lavorato... col mio sudore... Allora... va bene... Ma adesso non ho più 

motivo di fare il comodo di coloro che non hanno e non posseggono...“ (s. 365) 

 

„Ach? Stejná písnička jako s tím karbonářstvím?“ vyletěl vztekle don Gesualdo. „Mockrát 

vám děkuji, pane kanovníku! Já už žádné revoluce dělat nebudu! Začali jsme pěkně a pěkně 

jsme na to vydělali!“ […] „To znamená, že hájíte Bourbona? Mluvte jasně.“ „Já hájím svůj 

majetek, můj drahý! Dřel jsem se… v potu tváře… Tehdy… dobrá… Ale teď nemám důvodu 

pracovat pro lidi, kteří nic nemají a nic nevlastní…“ (s. 302) 

 

 V souvislosti se zachycením historie v díle Giovanniho Vergy nelze vynechat povídku 

s názvem Libertà (1882, Svoboda). Tato povídka zachycuje průběh historické události, která 

se odehrála v průběhu čtyř dnů v srpnu roku 1860, kdy ve městěčku Bronte došlo k lokální 

revoluci či vzpouře chudých zemědělců proti místním bohatým vlastníkům půdy, a je známa 

pod přízviskem „I fatti di Bronte“. Tzv. galantuomini, jak byli nazývání velkovlastníci půdy, 

se měli dle Garibaldiho politiky, hlásající kromě sociální rovnosti i rovnost politickou, vzdát 

části své půdy ve prospěch chudých rolníků. Alespoň takto by to bylo spravedlivé, viděno 

očima chudé vrstvy, která žila v mizerných podmínkách, sužoval je hlad a bída, ba i touha po 

volnosti, tedy úniku z tehdejšího feudálního systému. V následujícím popisu lidového 

povstání dobře vypozorujeme čiré zoufalství lidu a boj za zlepšení svých podmínek, stejně tak 

žádostivost po jakési odplatě za všechna příkoří jim způsobená v průběhu minulých let. 

 

„Viva la libertà!“ 

[…] 

„A te prima, barone! che hai fatto nerbare la gente dai tuoi campieri!“ […] „A te, prete del 

diavolo! che ci hai succhiato l'anima!“ „A te, ricco epulone, che non puoi scappare nemmeno, 

tanto sei grasso del sangue del povero!“ „A te, sbirro! che hai fatto la giustizia solo per chi non 

aveva niente!“ „A te, guardaboschi! che hai venduto la tua carne e la carne del prossimo per 

due tarì al giorno!“ 

E il sangue che fumava ed ubbriacava. Le falci, le mani, i cenci, i sassi, tutto rosso di sangue! 

– „Ai galantuomini! Ai cappelli! Ammazza! ammazza! Addosso ai cappelli!“ (s. 577) 

 

„Ať žije svoboda!“ 

[…] 

„Ty první, barone, co jsi nechal zpráskat lidi svými šafáři!“ […] „A ty hned po něm, 

zpropadený knězi, co jsi nám vysál duši!“ „Dojde i na tebe, prostopášný zbohatlíku, co ani 

nemůžeš utéct, jak jsi překrmený krví chudiny!“ „Ty nám taky neutečeš, biřici, co jsi soudil 

spravedlivě jen ty, co nic neměli! „Pojď sem, lesníku, co jsi zaprodával duši svou i blízkých za 

dva táry denně!“ 

A krev vřela a opájela. Kosy, ruce, hadry, kameny, všude byla krev! 



34 

 

„Pryč s pány! Pryč s klobouky! Smrt! Smrt! Na ně!“ 

 

 

Bohužel na tuto vzpouru nebyl brán žádný ohled a represe ze strany tehdejšího 

politického velitele Nina Bixia32 byla velmi tvrdá a krvavá. Někteří z revolucionářů byli na 

místě zastřeleni, jiní uvězněni. Verga si velice dobře uvědomuje vážnost situace, ke které 

došlo, a popisuje až bláznivé běsnění a chování zúčastněných osob. Po represi se městečka 

zmocnil klid, ale v lidech zůstal obrovský strach z krvavého násilí. Tragédie se uzavřela, 

k žádné změně nedošlo, jak lze vidět níže, vše se navrátilo do svých starých pořádků. 

  

[…] Tutti gli altri in paese erano tornati a fare quello che facevano prima. I galantuomini non 

potevano lavorare le loro terre colle proprie mani, e la povera gente non poteva vivere senza i 

galantuomini. Fecero la pace. […] (s. 580) 

 

[…] Všichni ostatní z vesnice se vrátili k tomu, co dělali dříve. Pánové nebyli schopni 

obdělávat svá pole vlastníma rukama a chudí lidé zase nedokázali žít bez pánů. Uzavřeli mír. 

[…] 

 

Pokud si dobře všimneme, koncept svobody je zde relativizován, na historická fakta 

nahlížíme úhlem pohledu jak zdola, tedy chudých obyvatel, tak i shora, těch zámožných. 

Konflikt vzniká z odlišného chápání pojetí svobody těchto dvou stran. Pro chudé volnost a 

svoboda znamenaly vidinu zisku půdy, oproštění se od nevolnictví. Měli pocit, že přišla jejich 

chvíle v historii, žádali nastolit spravedlnost. Hlavní konflikt a nedorozumění vznikly z ideálu 

nižší vrstvy, která tuto revoluci nechápala pouze jako politickou, ale i jako sociální. Zlepšení 

jejich podmínek žití se ale nekonalo, ba co víc, jakákoliv snaha o revoltu byla krvavě 

potlačena. Jejich sen se rozplynul. V širším historickém měřítku můžeme tuto událost pojímat 

jako první velkou zradu ze strany nově vzniklého Italského království ve vztahu k nižším 

třídám i Sicílii samotné. Zradili ti, kteří tuto svodobu slibovali, deziluze byla tudíž veliká. 

 

                                                 
32 Nino Bixio (1821–1873), italský politik a voják, přímý účastník risorgimenta po boku Garibaldiho, bojoval 

i ve sjednoceném vojsku v následném vývoji. Právě on krvavě potlačil toto venkovské povstání ve vesnici 

Bronte v srpnu 1860. 
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3 Luigi Pirandello 

 

3.1 Pirandello a jeho poetika 

 

Luigi Pirandello se narodil v roce 1867 ve venkovské usedlosti Caos nedaleko 

sicilského Agrigenta. Jako by už jen název místa narození vyjadřoval autorův celoživotní 

pocit, jehož dvojznačnost rád zdůrazňoval: „Jsem tedy dítě Chaosu; a ne alegoricky, ale 

v pravém slova smyslu, protože jsem se narodil na jednom našem statku, jenž se nachází 

blízko spletitého lesa s názvem Càvusu, jak mu v dialektu říkají obyvatelé Agrigenta.“33  

Pirandello měl k Sicílii ambivalentní vztah. Slavný sicilský současný autor Andrea 

Camilleri se v biografii s názvem Biografia del figlio cambiato (2000, Životopis vyměněného 

syna) zaměřil na autorovo dětství a dospívání. Pirandello byl totiž od dětství přesvědčen, že 

pohádka o vyměněném synovi hovoří přímo o něm. V této originální biografii Camilleri 

vypráví příhodu z Pirandellova dětství, která ovlivnila jeho vztah ke konceptu pravdy a lži a 

křesťanské víře, dá se říci, na celý život. Kněz v místním kostele měl za úkol vylosovat vždy 

v neděli jednu rodinu, které dá do opatrovnictví voskovou sošku madony. Každý mohl 

věnovat deset centů, kněz si zapsal jeho jméno na lísteček, z nichž byl vždy jeden během 

nedělního losování vybrán. Malý Luigi daroval své peníze jinému chlapci, kněz tedy nemohl 

napsat jeho jméno na lísteček, ale pod vidinou, že právě Pirandellovu rodinu obrátí na 

křesťanství, schválně „vylosoval“ jeho jméno. Malý Luigi dobře věděl, že kněz podváděl, a 

během procesí, kdy lidé slavnostně nesli z kostela sošku do jeho domu, ji odmítl přijmout. 

Tato událost malého Luigiho hluboce zasáhla a podryla jednak jeho víru v Boha, ale i celkově 

narušila jeho pojímání pravdy a lži.34  

 Poetika Luigiho Pirandella představuje pomyslný most mezi italskou literární tradicí 

devatenáctého století a nových poetik století dvacátého. Pirandello debutoval jako prozaik a 

přikláněl se k veristickému směru, ale pravým veristou se nikdy nestal. Explicitně se od 

                                                 
33 „Io dunque son figlio del Caos; e non allegoricamente, ma in giusta realtà, perché son nato in una nostra 

campagna, che trovasi presso ad un intricato bosco, denominato, in forma dialettale, Càvusu dagli abitanti di 

Girgenti.“ 

Pirandello, Luigi. „Frammento d’autobiografia.“ In Pirandello, Luigi a Taviani, Ferdinando, ed. Saggi e 

interventi. Milano: Mondadori, Meridiani, 2006, s. 55. 
34 Viz Camilleri, Andrea. Biografia del figlio cambiato. Milano: Rizzoli, 2004, s. 51–53. 
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veristické poetiky odklonil svým třetím románem Il fu Mattia Pascal (1904, č. Nebožtík 

Mattia Pascal, 1971). Ve své tvorbě se tedy nesnaží o věrné zachycení okolního prostředí a 

společenské reality, ale soustředí se na individuum, které je sužováno úzkostí a 

nespokojeností, a zobrazuje individuální krizi člověka v moderní době. Jeho subjektivní 

vědomí krize člověka vychází z konkrétních historických a kulturních událostí. Na přelomu 

století dochází ke krizi pozitivismu, zhroutí se veškeré ideové jistoty a morální zásady, 

možnost čistě racionálního úsudku je zpochybněna, realita už není daná objektivně, neexistuje 

jediný směr, jediná všemi přijímaná a uznávaná forma uměleckého vyjádření. Pozitivistické 

jistoty nahradí estetický program dekadence se svou zálibou o neznámo, nevědomí, nejistoty a 

různé protiklady, kterým je vystavena duše člověka. Ve světě, v němž nelze nalézt žádné 

jistoty, se nachází zklamaný a osamocený člověk bez víry a důvěry v sebe sama. 

 Pirandello si tuto změnu společenského klimatu citlivě uvědomoval a dá se říci, že tato 

úzkost a nespokojenost společenská a kulturní se pro něho stala strádáním v existenciálním 

slova smyslu. Zhroucení těchto dříve platných norem a zásad, pozitivistických jistot a 

duchovních idejí jej velmi poznamenalo. O vnímání narušení jakési stabilní rovnováhy 

vypovídá autorův článek s názvem Arte e coscienza d’oggi (Umění a vědomí dnes) ze září 

roku 1893 uveřejněný v deníku La Nazione Letteraria. 

 

Staré normy se zhroutily a zatím nevznikly nebo se zcela neustanovily nové; je přirozené, že 

pojem relativity všech věcí se v nás tak rozšířil, že jsme téměř ztratili úsudek [schopnost 

vyjádřit názor]. Pole je přístupné jakýmkoliv předpokladům [domněnkám]. Intelekt získal 

neobyčejnou pohyblivost. Nikdo již není schopen si stanovit pevný a neochvějný úhel 

pohledu. Abstraktní pojmy pozbyly svých hodnot, chybí obecná shoda, která je činila 

srozumitelnými.35 

 

Pirandello si právě z této ztráty jistot učinil svou jedinou gnozeologickou jistotu: 

nalezení objektivní pravdy není možné. Svou poetiku přizpůsobuje relativistickému vidění 

světa, v němž žádná objektivní pravda neexistuje, není zde názor, který by byl poplatný 

všemu, zato existuje množství subjektivních pravd, jichž je tolik, kolik je lidí a jejich úhlů 

pohledů. Přijetí jakékoliv pravdy je jen společenskou konvencí, tichou dohodou většiny. 

                                                 
35 Crollate le vecchie norme, non ancora sorte o bene stabilite le nuove; è naturale che il concetto della relatività 

d’ogni cosa si sia talmente allargato in noi, da farci quasi del tutto perdere l’estimativa [la capacità di esprimere 

un giudizio]. Il campo è libero ad ogni supposizione [ipotesi]. L’intelletto ha acquistato una straordinaria 

mobilità. Nessuno riesce più a stabilirsi un punto di vista fermo e incrollabile. I termini astratti han perduto il 

loro valore, mancando la comune intesa, che li rendeva comprensibili. 

Pirandello, Luigi. „Arte e coscienza d’oggi.“ In Saggi e interventi. Cit. vyd., s. 196. 
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V jeho tvorbě tedy nenajdeme prosté přijetí reality, nesnaží se o její objektivní postihnutí, ale 

fakta jsou pro něho pobídnutím k protiřečení, k jejich vyvrácení. Teoreticky o relativitě 

veškerého konání a vidění pojednává například v článku z července roku 1918 uveřejněném 

v deníku Il Messaggero della Domenica. 

 

Nejde o napodobení nebo reprodukování života; a to z jednoho prostého důvodu, protože 

neexistuje život, který by byl realitou samou o sobě, určenou k reprodukování pomocí 

vlastních vlastností: život je nepřetržitý, blíže neurčený proud a nemá jinou vnější formu než 

tu, kterou mu čas od času dáváme my, nespočetně různorodou a neustále se měnící. Každý ve 

skutečnosti tvoří sám sobě vlastní život: ale tato tvorba, bohužel, není nikdy svobodná […].36 

 

Postavy většinou zažívají vnitří konflikt mezi svou vidinou reality a iluzemi, které si o 

světě vytvářejí a jimiž se nechávají obelhávat. Konflikt postavy se tak nachází mezi 

přirozenou touhou žít svobodně a překážkami, jež jí sám život klade. Pirandello tuto 

neschopnost jedince nalézt své autentické „já“ zpracovává jako vnitřní drama, postavy si totiž 

svou vnitřní trýzeň plně uvědomují a touží dosáhnout integrity, na rozdíl například od děl 

Massima Bontempelliho, autora dramat Nostra Dea (1925, č. Naše Dea, 1927) a Minnie la 

candida (1927, č. Bezelstná Minnie, 2011), kde je individualita postavám přisouzena zásahem 

zvnějšku. 

Pirandello je svou povahou literát plný protikladů, které se promítají jak do 

beletristického díla, tak i do díla teoretického. Autorovu rozsáhlou esej L’umorismo (1908, 

1920, č. Humor, 2006), kde shrnuje většinu svých teoretických úvah, můžeme chápat jako 

deklaraci vlastní poetiky, jejíž hlavní myšlenka je rovněž postavena na protikladu, respektive 

protikladné pozici citu a reflexe. Jak tvrdí, reflexe nezůstává při koncipování jakéhokoliv díla 

v ústraní, ale je přirozenou součástí tvorby a díky ní humorista přejde od „pocítění protikladu“ 

k hlubšímu poznaní, k takzvanému „procítění protikladu“. Pirandello tuto schopnost ilustruje 

na známém příkladu směšně nalíčené a oblečené ženy, kterou zprvu za její zevnějšek 

odsoudíme, ale hned poté si uvědomíme, že je vše pouhou demonstrací vnitřního nepokoje a 

ženiny nespokojenosti sama se sebou. „[…] reflexe se neskrývá, nezůstává neviditelnou, tedy 

téměř jistou formou citu, téměž jen zrcadlem, v němž se cit zhlíží, ale staví se proti citu jako 

soudce, analyzuje ho, oprošťujíc se od něj, a rozkládá jeho obraz. Z této analýzy a z tohoto 

rozkladu se ovšem rodí či šíří jiný cit: který by se mohl nazývat a který je taky nazýván 

                                                 
36 Non si tratta d’imitare o di riprodurre la vita; e questo, per la semplicissima ragione che non c’é una vita che 

stia come una realtá per sé, da riprodurre con caratteri suoi propri: la vita è flusso continuo indistinto e non ha 

altra forma all’infuori di quella che volta a volta le diamo noi, infinitamente varia e continuamente mutevole. 

Ciascuno in realtà crea a se stesso la propria vita: ma questa creazione, purtroppo, non è mai libera […] 

Pirandello, Luigi. „Teatro e letteratura.“ In Saggi e interventi. Cit. vyd., s. 1070. 
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procítění protikladu.“37 Zároveň ale na konci upřesňuje, že reflexe se nestává formou citu, 

nýbrž jeho protikladem.38  

Dá se říci, že pro umělce Pirandellova formátu, čili humoristy, je schopnost jakési 

reflexe nejzákladnější složkou tvorby. Otázkou je, zda je tato reflexe řízena z mozku, zda je to 

čistě racionální úvaha, která bojuje proti autorovu přílišnému emotivnímu empatickému 

vcítění. Z definice a popisů této pirandellovské reflexe se určitě nedá přiřadit k čistě emotivní 

složce lidského myšlení, přikláníme se spíše ke konceptu, že je racionální, tedy primárně 

řízena z mozku, ale zároveň v autorovi probouzí jiný cit a součinností vznikne výsledný 

postoj a obraz.  

Alice Flemrová ve svém doslovu k Pirandellově teroretické eseji o humoru tvrdí, že 

Pirandellova poetika „[…] je antiliterární a antiobjektivní. Umělecký výraz je pro něj založen 

na čistě osobní, individuální zkušenosti, na subjektivním prožitku, na duševním rozpoložení a 

psychologické výbavě empirického autora. Autor odmítá literární a společenskou tradici, 

konvenci, odmítá kolektivní zkušenost a cokoli, co by mohlo mít kvalitu ‚obecného‘, jakožto 

produkty pošetilé lidské iluze, že nějaká poznatelná, objektivní skutečnost existuje.“39 

S tvrzením, že Pirandello je primárně empirickým subjektivním literátem, naprosto 

souhlasíme a budeme tuto premisu nadále rozvíjet. 

 

K analýze subjektivního pojímaní pravdy poslouží povídka La verità (1912, Pravda, č. 

výbor Mezi dvěma stíny, 1959) a drama Berretto a sonagli (1918, č. Čepice s rolničkami, 19--, 

1994, 2008, 2016). Koncept sicilské roby vyložíme na povídce Requiem aeternam dona eis, 

Domine! (1913, Pane, dej jim věčný pokoj!) a na důlní prostředí se podíváme prostřednictvím 

povídky Ciàula scopre la Luna (1907, Ciàula objevuje měsíc). K historické reflexi využijeme 

slavného románu I vecchi e i giovani (1913, č. Staří a mladí, 1958). 

 

 

3.2 Neúprosné oko sicilské společnosti 

 

Leonardo Sciascia poznamenává, že „základní vlastností života, který uznáváme a 

označujeme jako ‚sicilský‘, je vyhrocená podoba individualismu, v němž spolu a proti sobě 

                                                 
37 Pirandello, Luigi. Humor. Přel. Alice Flemrová. Praha: Havran, 2006, s. 131. 
38 Viz tamtéž, s. 167. 
39 Tamtéž, s. 216. 
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působí dvě složky, a to virilní vzrušivost a sofistický rozklad.“40 Vidíme tedy, že Sciascia 

tento vzájemný boj, řekněme, erosu, instinktu, pudu a rozumu či sebeovládání označuje jako 

rys typicky sicilský. A přesně tento dialektismus pojmenoval ve své esejistickém díle Studi 

sul teatro contemporaneo (1922, Studie o současném divadle) přední kritik zejména 

Pirandellova dramatického díla Adriano Tilgher jako opozici života a formy a učinil z ní 

„ústřední problém Pirandellova umění“: „Z jedné strany proud slepého, němého, temného 

Života, který se neustále a v každém okamžiku obnovuje; ze strany druhé svět 

krystalizovaných Forem, systém konstrukcí, které samy v sobě tento věčný a bublající proud 

snaží zastavit a potlačit.“41  

Adriano Tilgher Pirandellovo dílo po první světové válce značně zpopularizoval, to 

mu nelze upřít, ale zároveň jej i určitým způsobem zaškatulkoval, udělal z Pirandellovy 

osobní poetiky autorovu „filozofii“, na kterou se poté odkazovali i další literární kritici a 

nadále již sledovali jeho dílo jen prizmatem této dualistické opozice. Pirandello ale zřejmě o 

žádnou takovou obecnou definici či konceptualizaci díla nestál a dá se říci, že jeho 

svobodomyslné mysli se přímo vzpírala. Chtěl být oním empirickým autorem a svou tvorbu 

založil na subjektivním prožitku. V jeho krátkém autobiografickém úryvku se lze dočíst 

o odporu k obchodnímu vzdělání, do kterého jej nutil otec: „[…] všechna ta čísla, všechna ta 

pravidla, všechen ten rigidní matematický řád se protivili mé netrpělivé duši lačné po 

kompletní svobodě.“42 Domníváme se, že i tato nepatrná zmínka skutečně vypovídá o 

Pirandellově nelásce k onomu „obecnému“, jež by dokazovalo, že objektivní skutečnost 

existuje, a jež by bránilo autorovu svobodomyslenému výrazu umělce. Nedá se říci, že by 

mezi autorem a kritikem panovaly láskyplné vztahy a vzájemný vděk. Zatímco v soukromí 

v dopisech Pirandello vyjadřoval Tilgherovi vděk za věrnou konceptualizaci, k veřejnému 

přiznání se zdráhal.43 I samotný Tilgher si uvědomoval, že Pirandellovi nejsou jeho definice 

po vůli, protože zřejmě příliš osvětlují autorův vnitřní proces tvorby a autor se jimi cítí 

                                                 
40„Essenziale carattere della vita che riconosciamo e diciamo ‚siciliana‘ è una forma esasperata di individualismo 

in cui agiscono, in duplice e inverso movimento, le componenti della esaltazione virile e della sofistica 

disgregazione.“ 

Sciascia, Leonardo. Pirandello e la Sicilia. Milano: Adelphi edizioni S.P.A., 1996, s. 20. 
41 „Da una parte il flusso della Vita cieca muta oscura eternamente rinnovantesi di momento in momento; 

dall’altra un mondo di Forme cristallizate, un sistema do costruzioni che tentano di arginare e comprimere in sé 

quel flusso in eterno gorgogliante.“ 

Tilgher, Adriano. Figure, momenti, problemmi del teatro moderno. Bologna: Boni, 1995, s. 20. 
42 „[…] ma tutti quei numeri, tutte quelle regole, tutto quel rigido ordine matematico, ripugnavano al mio animo 

impaziente ed avido di completa libertà.“ 

Pirandello, Luigi. „Frammento d‘autobiografia.“ In Saggi e interventi. Cit. vyd., s. 55. 
43 Srov. Sciascia, Leonardo. Pirandello e la Sicilia. Cit. vyd., s. 116–119. 
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uvězněn. Dle našeho názoru se Tilgher domníval správně, a tak vznikl nešťastný vztah mezi 

autorem a jeho kritikem.: „[…] pro Pirandella by bylo mnohem lepší, kdyby mou esej nikdy 

nečetl. Pro autora není nikdy příliš dobré získat velmi přesné vědomí o svém vnitřním 

světě.“44  

 Leonardo Sciascia poznamenává, že Tilgherova kritika zapadala do filozického 

podhoubí krize moderního člověka a filozofíí a myšlenek, které z ní vyplývaly. Nicméně až 

Antonio Gramsci (nutno poznamenat, že své kritické zápisky píše ve vězení, odloučen od 

reálného společenského a kulturního života) intuitivně rozpoznal pravou podstatu 

Pirandellova díla, která ovšem nemá původ knižní či filozofický, ale vychází z autorových 

vlastních historicko-kulturních zkušeností.45 Vidí v Pirandellově vnímání reality 

subjektivismus, tedy filozofickou koncepci popírající objektivní pravdu a hodnoty, ale toto 

nazírání vychází ze života samého, z kultury dané epochy, přímo ze sicilského folkloru, 

chceme-li.  

 

Nyní se zdá, že v dialektálním divadle se pirandellismus ospravedlňuje způsoby myšlení 

„historicky“ lidových a dialektálních; že nejde o ‚intelektuály’ převlečené za prosté lidi nebo 

prosté lidi, kteří přemýšlejí jako intelektuálové, ale o skutečné historicky a lokálně umístěné 

prosté Sicilany, kteří přemýšlejí a jednají tak a ne jinak právě proto, že jsou prostí a Sicilané. 

[…] A z tohoto důvodu je třeba si připustit a stanovit, že pirandellovská „ideologie“ nemá 

původ v knihách nebo ve filozofii, ale je propojena s prožitými historicko-kulturními 

zkušenostmi v minimálním kontaktu s knihami. […] Jak už jsem poznamenal jinde, Pirandello 

je z kritického náhledu sicilským „rodákem“, jenž nabyl určitých národnostních vlastností a 

civilizačních postojů, které působí kontrastně a protikladně. Ale z těchto zkušeností vycházel a 

díky nim začal nahlížet protiklady v osobnostech ostatních, a pak tedy přímo vidět drama 

života jako drama těchto protikladů.46 

 

Gramsci byl první, který si všiml Pirandellovy výrazné spjatosti se sicilským 

prostředím. I když tento aspekt primárně přiznává dramatickým textům psaným v dialektu, 

                                                 
44 „[…] per Pirandello sarebbe stato molto meglio che quel mio saggio egli non l’avesse mai letto. Non è mai 

troppo bene per un autore acquistare coscienza troppo chiara di quello che è il suo mondo interiore.“ 

Tamtéž, s. 116. 
45 Viz Sciascia, Leonardo. Pirandello e la Sicilia. Cit. vyd., s. 21. 
46 Ora, pare che, nel teatro dialettale, il pirandellismo sia giustificato da modi di pensare „storicamente“ popolari 

e popolareschi, dialettali; che non si tratti cioè di „intellettuali“ travestiti da popolani, di popolani che pensano da 

intellettuali, ma di reali, storicamente, regionalmente, popolani siciliani, che pensano e operano cosí, proprio 

perché sono popolani e siciliani. […] Perciò appunto è da accettare e fissare che „l’ideologia“ pirandelliana non 

ha origini libresche e filosofiche, ma è connessa a esperienze storico-culturali vissute con apporto minimio di 

carattere libresco. […] Come ho notato altrove, il Pirandello è criticamente un „paesano“ siciliano, che ha 

acquisito certi caratteri nazionali e certi elementi di civiltà come giustapposti e contraddittori. Da questa 

esperienza gli è venuto l’atteggiamento di osservare le contraddizioni nelle personalità degli altri, e poi addiritura 

di vedere il dramma della vita come il dramma di queste contraddizioni. 

Gramsci, Antonio. Letteratura e vita nazionale. Torino: Giulio Einaudi, 1950, s. 48–51. 
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domníváme se, že tato „literární sicilskost“ se promítá do celé autorovy tvorby. Sám Gramsci 

považuje Pirandella „nejen“ za autora sicilského, ale i italského a evropského. Můžeme tedy 

v Pirandellovi spatřovat modernistického autora, který literárně zpracoval krizi moderního 

člověka, to je samozřejmě správné, ale zároveň bychom neměli zapomínat na jeho původ, 

který je v mnoha ohledech určující. Sciascia ve své eseji Pirandello a pirandellismus 

Gramsciho kritice přiznává velký důraz a obdivuje jeho intuitivní náhled a jasnou a živou 

dekonstrukci. My rovněž souhlasíme s tím, že pirandellovské postavy a jejich příběhy jsou 

zasazeny historicky a zeměpisně do přesně určeného místa, že jsou to postavy živé, a nikoliv 

loutky. 47 

Prostředí Sicílie a sicilské společnosti má pro Pirandellovu tvorbu základní význam. 

Ačkoliv většinu svého života prožil mimo ostrovní realitu, stále si své rodné místo nosil 

v srdci, ale zároveň k němu zaujímal velmi nesmlouvavý a kritický pohled. Jaká je tedy 

Sicílie a sicilská společnost v dílech Luigiho Pirandella? 

Pirandello své protagonisty popisuje jako individua utiskovaná konvencemi sicilské 

společnosti, proti kterým nedokážou úspěšně bojovat. Pro postavy je složité mít vlastní 

identitu, jelikož se neustále cítí být pozorovány a souzeny druhými lidmi. To, jak je vnímají 

druzí, dotváří i jejich charakter, chování ve společnosti. Problém je v tom, že ostatní jim 

přisuzují určitou masku, jež s reálnými vlastnostmi člověka nemusí mít nic společného. 

Sicilané se ale chovají a žijí své životy dle těchto konkrétních a předem vytvořených schémat. 

Nemožnost úniku z této zkostnatělé společnosti a jejích rigidních pravidel přivádí člověka 

k úzkosti a beznaději z veškerého snažení, protože často zažívá porážky při pokusech o 

rebelství. Z toho plynoucí frustrace ztěžuje celkovou existenci člověka. Jakýkoliv pokus vzít 

život do vlastních rukou má negativní důsledky a člověku nezbývá než přijmout tragiku 

nemožnosti se vzepřít a toho, že člověk nevládne ani sobě, ani svému životu. Sicilská 

společnost je tedy ovládána zdáním, vnějšími dojmy, tím, jak se věci jeví, ne jaké doopravdy 

jsou. Hodnota těchto konvencí a pravidel přitom není dána zvenku, případně nějak 

kodifikována, ale vychází z konsensu společnosti. Leonardo Sciascia tento obraz sicilské 

společnosti metaforicky přirovnánvá k neúprosnému „oku světa“, které nikdy nespí a vše se 

mu podřizuje. 

 

Tragédie těchto lidí je v bytí, ne v umírání. V jejich každodenní existenci v hledáčku oka lidí. 

Oka světa, jak se říká v Agrigentu. Obrovského skelného oka, bez soucitu řas – otevřeného, 

                                                 
47 Srov. Sciascia, Leonardo. „Pirandello e pirandellismo.“ In Sciascia, Leonardo a Ambroise, Claude. Opere. 

(1984–1989). Milano: RCS Libri, 2004, s. 1029. 
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lačného: a obraz, který do tohoto oka vstoupí, se rozloží, ocitne se v blouznící hře zrcadel, 

zrůdné hře různých deformací a úniků. […] „Dělám to pro oko světa.“ „Udělej to alespoň 

kvůli oku světa.“48 

 

Sciascia potvrzuje, že tato představa pirandellovské společnosti je konkrétní a 

navýsost reálná. Otázka identity člověka a relativity lidského nazírání – „[…] kdo jsem, jaký 

jsem, jak mě vidí ostatní, kdo jsem a kdo jsou druzí, jak bych měl s ostatními mluvit, jestliže 

oni o mně nic nevědí a já nevím nic o nich, ani sám o sobě“49 – tak jak se s ní denodenně 

setkával, se pro něho taktéž stala tématem k řešení, které nadále rozváděl i na teoretické bázi. 

Povšimněme si, že ani pro něho tento trefný zhmotnělý obraz společnosti nebyl jakousi 

abstraktní ideou, o které by sálodlouze filozofoval, ale naopak vždy vycházel z konkrétní 

reality, kterou měl na očích a zažíval ji.  

Pirandellova vize bytí je tedy pesimistická, redukuje život na jakousi předem 

prohranou hru s osudem, jenž si s námi hraje jako s loutkami. Podle Pirandella jsou lidé již od 

narození odsouzeni k životu ve společnosti, jež je ovládána zákony, konvencemi a 

zvyklostmi, které jsou neměnné. Naše bytí nemůžeme nijak ovlivnit, chováme se a žijeme své 

životy dle určitých předem vytvořených schémat. Nasazujeme si masku, která není autentická, 

protože nám ji vnucují jiní a my se tomuto jejich zkreslenému vidění sebe sama v masce 

podvolujeme. Maska zde není prostředkem radosti z přeměny, hravosti převtělování se do 

někoho nebo něčeho jiného. Pro Pirandellovy postavy znamená maska nepostradatelnou 

rekvizitu jejich života, nosí ji, aby uspokojili představy společnosti, vyhověli sociálním 

konvencím a zvykům. Jakmile ale tuto masku sundají a odprostí se od všech klamů, nezbývá 

jim nic jiného než se zbláznit nebo zemřít. V pravdě žít nedokážou. Oko sicilské společnosti 

je neúprosné.  

 

Vyber si roli, dej pozor na svou úlohu: neúprosné oko světa míří na tebe; nemysli si, že ho nějak 

obelstíš nebo že se dostaneš z jeho zorného pole. Podařilo se to jednou Vitangelu Moscardovi, 

tomu s křivým nosem; ale raději se o to nepokoušej. A uspěl i Mattia Pascal. Ale ne vždycky se 

                                                 
48 La tragedia è nel vivere, per questi uomini, non nel morire. È nel vivere giorno per giorno nell’occhio della 

gente. L’occhio del mondo, come a Girgenti si dice. Un immenso occhio vitreo, senza le carità delle ciglia – 

aperto, avido: e l’immagine che entra dentro quest’occhio si scompone, trova un delirante gioco di spechi, un 

mostruoso gioco di deformazioni e di fughe. […] „Lo faccio per l’occhio del mondo.“ „Fallo almeno per 

l’occhio del mondo.“ 

Tamtéž, s. 1036–1037. 
49 Sciascia, Leonardo. La Sicilia come metafora. Intervista di Marcelle Padovani. Milano: Mondadori, 1979, s. 

11. 
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to podaří, ani náhodou: a kdyby existoval takový blázen, který by chtěl oblafnout svět, vyměnit 

roli a ujmout se nějaké pohodlnější… Ne, to není možné.50 

  

 

3.3 Otázka cti, nevěry a pravdy 

 

Podíváme se na konkrétní příklady, kdy neúprosné oko sicilské společnosti ovlivňuje 

chování postav. Poukázali jsme na to, že společnost ovládá faleš, každý se snaží být tím, čím 

není, dle toho, jakou roli mu zrcadlo ostatních přisuzuje. Pirandello tento kontrast mezi 

zdáním a opravdovým bytím zpracovává různě. Někdy se jeho vyprávění dá přiřadit spíše 

k tragickému zobrazení, ale častěji k humoristickému, k jakémusi amalgámu tragiky a 

komiky, ustícímu až ke grotesknímu zabarvení. Staví se vůči různým sicilským „formám“, 

tedy neměnným schématům, jako jsou sociální role, instituce, hodnoty a sociální tabu, která 

ovlivňují „život“. Velkým sicilským tématem je otázka cti. 

Rozpor ve vnímání cti v otázce nevěry v manželství si ukážeme na Pirandellově 

povídce Pravda a dramatu Čepice s rolničkami a pokusíme se postihnout i vývoj tohoto 

motivu od povídky Giovanniho Vergy Jeli, pastýř směrem k Pirandellově sofistikovanější 

verzi odehrávající se v buržoazní společnosti.  

  Jeli se o nevěře své ženy s donem Alfonsem dozví od ostatních, kteří se mu vysmívají, 

ale není schopen vyvodit důsledky rozumem, popadne ho záchvat zuřivosti, jakmile vidí oba 

milence před sebou. Jeho jednání je primitivní, animální a zkratkovité, vedené instinktem. 

Vášeň a emoce nedokáže ovládnout, což vede k extrémnímu činu, podobně jako když zvíře 

chrání své teritorium a svá mláďata v ohrožení. 

 
Guardò don Alfonso, colla bella barba ricciuta, e la giacchetta di velluto e la catenella d’oro 

sul panciotto, prese Mara per la mano per ballare; lo vide che allungava il braccio, quasi per 

stringersela al petto, e lei che lo lasciava fare – allora, Signore perdonategli, non ci vide più, e 

gli tagliò la gola di un sol colpo, proprio come un capretto. 

Più tardi, mentre lo conducevano dinanzi al giudice, legato, disfatto, senza che avesse osato 

opporre la menoma resistenza: „Come“ diceva „non dovevo ucciderlo nemmeno?... Se mi 

aveva preso la Mara!“… (s. 493) 

                                                 
50 Scegliti il ruolo, attento alla parte: l’implacabile occhio del mondo è fisso su te; non credere che riuscirai a 

farla franca, ad evadere dal suo campo visivo. Riuscì una volta a Vitangelo Moscarda, quello del naso storto; ma 

non riprovarci. E riuscì a Mattia Pascal. Ma non sempre riesce, non sempre: e quel pazzo che fosse, volle 

ingannare il mondo, cambiare parte scegliersene una più comoda… No, non si può.  

Sciascia, Leonardo. „Pirandello e pirandellismo.“ Cit. vyd., s. 1036–1037. 
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Zadíval se na dona Alfonsa s krásným kučeravým plnovousem, v kabátě ze sametu a se zlatým 

řetízkem na vestě, popadl Maru za ruku, aby s ním šla tančit; viděl ho, jak natahuje paži, jako 

by si ji chtěl přitisknout k hrudi, a Maru, která si to nechala líbit – odpusťte tedy, Pane, měl 

černo před očima, podřízl mu hrdlo jedním tahem, přesně jako kůzleti.   

Později, když ho svázaného a otřeseného vedli před soudce, aniž by se ani v nejmenším 

odvážil oponovat, říkal jen: „Cože, to jsem ho neměl ani zabít? Vzdyť mi sebral Maru!“ 

 

V Pirandellově povídce Pravda se protagonista Tararà rovněž uchýlí k vraždě 

protivníka a musí se obhájit před soudem. Nevěra manželky mu nevadila do té doby, než mu 

o ní ostatní řekli. Leonardo Sciascia tento posun trefně nazývá „sofistikace sexuální 

morálky.“51 

 

„Ecco, Eccellenza. Loro signori sono alletterati, e quello che sta scritto in codeste carte, lo 

avranno capito. Io abito in campagna, Eccellenza. Ma se in codeste carte sta scritto, che ho 

ammazzato mia moglie, è la verità. E non se ne parla più.“ 

Questa volta scoppiò a ridere, senza volerlo, anche il presidente. 

„Non se ne parla più? Aspettate e sentirete, caro, se se ne parlerà...“ 

„Intendo dire, Eccellenza,“ spiegò Tararà, riponendosi la mano sul petto, „intendo dire, che 

l'ho fatto, ecco; e basta. L’ho fatto... sì, Eccellenza, mi rivolgo ai signori giurati, l'ho fatto 

propriamente, signori giurati, perché non ne ho potuto far di meno, ecco; e basta.“52  

 

„Koukněte, Excelence. Pánové zřejmě neumějí číst, jinak by tomu, co stojí v těchle lejstrech, 

porozuměli. Já jsem prostý venkovan, Excelence. Jestliže ale je tady černý na bílým, že jsem 

zabil svou manželku, pak je to pravda. A už o tom nebudeme mluvit.“ 

Tentokrát se rozesmál, aniž by chtěl, i předseda soudu. 

„Už o tom nebudeme mluvit? Počkejte a poslechněte si, drahý, jak se o tom nebude mluvit…“ 

„Chci tím říct, Excelence“, vysvětloval Tararà, a přidržoval si ruku u srdce, „chci tím říct, že 

jsem to udělal, a hotovo, šmytec. Udělal jsem to… ano, Excelence, obracím se na vás, panové 

soudci, udělal jsem to sám, pánové soudci, protože jsem nemohl jinak, hotovo, a šmytec.“ 

 

Zde vidíme další z paradoxů: kdyby Tararà zalhal, byl by zřejmě zproštěn viny, 

protože případ by byl posuzován jako zločin z vášně, pro nějž by se zvláště na Sicíli našlo 

pochopení a omluva. Za lež by byl tedy omilostněn, ale za pravdu bude odsouzen k třinácti 

letům vězení. 

Logicky od primitivního jednání a vraždy by k vypořádání se s nevěrou následoval 

další stupeň, a to souboj. Všimněme si ale, že Pirandello tuto možnost nepřipouští a rovnou 

využívá sofistikovanější prostředky. V povídce Quando si è capito il gioco (1913, Jakmile se 

                                                 
51 Sciascia, Leonardo. Pirandello e la Sicilia. Cit. vyd., s. 60. 
52 Pirandello, Luigi. Novelle per un anno. Milano: Mondadori, 1937. Omnibus. Volume primo, s. 593–594. 
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odhalila pravidla hry), kterou Pirandello později přepracoval v drama Il gioco delle parti 

(1918, č. Hra rolí, 2011) Leone Gala použije sofistikovaně vypočítavou lež a nakonec se za 

něho bije jeho sok v lásce. V dramatu Čepice s rolničkami je také konflikt mezi skutečností a 

zdáním uvnitř postavy, na rozdíl od předchozích hrdinů. Písař Ciampa je podváděn svou 

ženou Ninou. Svedl ji místní hodnostář Fiorico a jeho žárlivá žena Beatrice se na ně rozhodne 

podat oficiální udání. Ale to bychom nemohli být na Sicílii, aby se tomuto nebezpečnému 

kroku, který by odhalil skutečnou pravdu, nezabránilo. Je potřeba zvolit takové řešení, aby 

byli všichni spokojeni. 

Sicilské „kolečko navíc“ znemožňuje jakékoliv chování postavené na vážnosti, stejně 

jako všechna pravidla se stavějí proti rozumnému chování a přetvářka zvítězí nad silou 

pravdy. Prosazení zdravého úsudku a rozumu ve společnosti postavené na falši a konvenční 

strnulosti není možné. Ciampa za žádnou cenu nemůže dopustit, aby byl zesměšněn před 

celou společností. Dle starého sicilského řádu by Ciampa za takovéto pošpinění cti měl zabít 

manželku i jejího milence. Ale pravda je subjektivní, je tedy třeba vymyslet takovou, které 

ostatní uvěří. Řešení je prosté: Ciampa prohlásí, že Beatrice je blázen. 

 

CIAMPA: La corda civile, signora. Deve sapere che abbiamo tutti come tre corde d’orologio 

intesta. 

[…] 

La seria, la civile, la pazza. Soprattutto, dovendo vivere in società, ci serve la civile; per cui sta 

qua, in mezzo alla fronte. Ci mangeremmo tutti, signora mia, l'un l'altro, come tanti cani 

arrabbiati. Non si può.  

[…] 

Ma può venire il momento che le acque s’intorbidano. E allora... allora io cerco, prima, di 

girare qua la corda seria, per chiarire, rimettere le cose a posto, dare le mie ragioni, dire 

quattro e quattr'otto, senza tante storie, quello che devo. Che se poi non mi riesce in nessun 

modo, sferro, signora, la corda pazza, perdo la vista degli occhi e non so più quello che 

faccio!  

BEATRICE: Pazzo da chiudere sarete voi! 

CIAMPA: Nossignora, Lei. Per il suo bene! E lo sappiamo tutti qua, che Lei è pazza. E ora 

deve saperlo tutto il paese. Non ci vuole niente, sa, signora mia, non s’allarmi! Niente ci vuole 

a far la pazza, creda a me! Gliel'insegno io come si fa. Basta che Lei si metta a gridare in 

faccia a tutti la verità. Nessuno ci crede, e tutti la prendono per pazza.53  

 

CIAMPA: Slušná struna, paní. Víte, každý máme v hlavě tři struny, jako v hodinách. 

[…] 

                                                 
53 Pirandello Luigi. Maschere nude. Milano: Mondadori, 1958, voll. 2, s. 370, 403. 
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Vážná struna, slušná a šílená. Protože žijeme ve společnosti, ze všeho nejvíc potřebujeme tu 

slušnou; proto je taky, uprostřed čela. Jinak bychom se všichni požrali navzájem, milostpaní, 

jako zuřiví psi. To nejde. 

[…] 

Ale může nastat chvíle, kdy se vody zakalí. A tehdy… tehdy se snažím nejdřív utáhnout 

vážnou strunu, abych vše objasnil, dal znovu do pořádku, vyložil své stanovisko, řekl, že dvě a 

dvě jsou čtyři, abych zkrátka bez dlouhých řečí udělal, co se udělat má. Protože když se mi to 

nepodaří, paní, utáhnu šílenou strunu, zrak se mi zakalí a už nevím, co dělám! 

[…] 

BEATRICE: Blázen, co patří do blázince, jste vy! 

CIAMPA: Kdepak. Vy. Pro vaše vlastní dobro! A my všichni taky víme, že jste blázen. Teď 

se to musí dozvědět i celé město. Je to úplně jendoduché, moje paní, nemějte obavy! Dělat 

blázna je úplně jednoduché, věřte mi! Já vás to naučím. Stačí, když všem do očí vykřičíte 

pravdu. Nikdo tomu nebude věřit a všichni vás budou považovat za blázna.54 

 

 

 

3.4 Sicilská „roba“ 

 

Pirandello tedy zkoumá lidské indviduum, které je utiskováno konvencemi sicilské 

společnosti, proti kterým nedokáže úspěšně bojovat. Budeme se teď ještě chvíli věnovat 

sicilskému charakteru a jeho příznačným rysům. Se specifickým výrazem sicilské roby jsme 

se setkali už ve Vergově románu Mistr don Gesualdo nebo v povídce Majetek o chamtivém 

statkáři Mazzarovi. Leonardo Sciascia tento typický sicilský pojem velmi dobře 

konceptualizuje a mluví o jeho hlavním významu, a to jako o vlastnictví, které tu postavy 

zanechají po své smrti. Význam roby se totiž pojí nejen s pozemským životem, ale je spojen 

především s obavami o budoucnost rodiny i s životem posmrtným. S hromaděním majetku 

totiž roste množství toho, co tu po sobě zanecháme. Rychlost hromadění je tak 

rychlostí přibližování se ke smrti. Najdeme zde samozřejmě také souvislost s všeobjímajícím 

principem sicilské nejistoty, historické i té sociální. A tato nejistota citová a materiální se 

postupem času stala až strachem chorobným. Úzkost se promítá do každodenního života, do 

obav o půdu, respektive kus země a hranice jejího vlastníka, o ovoce, které mohou ukrást 

sousedi, a do největšího nebezpečí se dostávají postavy, jež opustí svůj domov. Mohou tak 

přijít o peníze, čest, city, ba i o život.55   

                                                 
54 Pirandello, Luigi. Hry. Přel. Marina Feltlová a kol. Praha: Divadelní ústav, 2016, s. 312, 343. 
55 Viz Sciascia, Leonardo. Pirandello e la Sicilia. Cit. vyd., s. 23–24. 
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Pirandellovo humoristické a ironické zobrazení někdy hraničí až s groteskností, tedy 

s velmi subjektivním převrácením nebo deformací hodnot. V povídce Pane, dej jim věčný 

pokoj! využívá hyperboly a zveličení právě v souvislosti s tematizací sicilské roby a smrti. 

Zde si dovolíme odbočku do antického světa, jelikož se domníváme, že se tu dá vysledovat 

spojitost s teatralizací veřejných podívaných, která na Sicílii v pozměněné formě přetrvává 

dodnes. Mezi nejdůležitější soukromé i veřejné akty bezesporu patřily pohřby či triumfy. 

Vzpomeňme si na řeckou mytologickou postavu dcery thébského krále Oidipa Antigonu, 

která zaplatila vlastním životem za to, že nechala i přes zákaz pohřbít vlastního bratra. Pohřby 

na Sicílii rovněž byly a jsou ukázkou jakéhosi kolektivního zinscenování „dramatu smutku“ 

se vším, co k tomuto typu veřejné podívané patří, především s najatými truchlícími plačkami. 

Pro přiblížení si uvedeme ukázku scény z této povídky, kdy se dvanáct rolníků dovolává 

spravedlnosti pro zakladatele své vesnice a další jejich příbuzné, a to právě z důvodu odepření 

pohřbu do země ze strany barona Màrgariho. Histrionsky svírají v rukou zeminu a žadoní o 

kus země či půdy, která pro ně symbolizuje právě onu robu, již tak vehementně po celý život 

střádali. V jejich chování se tedy pojí dávná touha a potřeba být zákonitě pohřbeni a utrpení 

při pomyšlení, že zde musejí zanechat kus roby. Rovněž zde můžeme vysledovat již 

traktované téma touhy chudých po sociální rovnosti, které jsme zmiňovali například 

v povídce Svoboda Giovanniho Vergy. V této povídce postavy touží hlavně po sociální 

rovnosti a opírají se o premisu, že ve smrti jsou si všichni lidé rovni. 

 

„Noi non siamo qua per vivere soltanto, o cristiani! Siamo qua per vivere e per morire! Se una 

legge umana, iniqua, nega al povero in vita il diritto d’un palmo di terra, su cui, posando il 

piede, possa dire: ‚Questo è mio!‘ non può negargli, in morte, il diritto della fossa! O cristiani, 

questa gente è qua, in nome di altri quattrocento infelici, per reclamare il diritto della 

sepoltura! Vogliono le loro fosse! Per sè e per i loro morti!“ 

„Il camposanto! il camposanto!“ urlarono di nuovo tutti insieme, con le braccia per aria e gli 

occhi pieni di lagrime, i dodici margaritani.56  

 

„Ach lidé, nejsme na tomto světě, abychom jen přežívali! Jsme tu, abychom žili a umřeli! 

Jestliže nějaký nespravedlivý lidský zákon upírá chudým za jejich života právo na píď země, o 

které, stoupne-li si na ni, může říci: ,Tohle je moje!‘ nemůže jim při jejich smrti upřít právo na 

hrob! Ach lidé, tito ubožáci sem přišli, aby si ve jménu dalších čtyř stovek nešťastníků 

vymohli právo na pohřbení! Chtějí své hroby! Pro sebe i pro své příbuzné!“ 

„Chceme být pohřbeni! Chceme pohřebiště!“ znovu chorálně vykřikovalo dvanáct rolníků 

s uslzenýma očima a rukama upínajícíma se k nebi. 

 

                                                 
56 Pirandello, Luigi. Novelle per un anno. Cit. vyd., s. 500. 
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3.5 Neutěšený pohled zdola 

 

Neodmyslitelnou součástí Sicílie té doby byly sirné doly, takzvané soltafare. 

Pirandella k této problematice pojí i autobiografická zkušenost: jeho otec byl správcem 

sirného dolu nedaleko Porto Empedocle (v roce 1886 zde Pirandello pomáhal otci vážit a 

počítat síru), do jehož renovace investoval téměr všechny své peníze; v roce 1903 byl důl 

zaplaven. Tato událost přivedla rodinu nejen do finančích potíží, ale způsobila autorově ženě 

Marii Antoinettě doživotní psychické trauma.  

Leonardo Sciascia správně poukazuje na to, že prostředí sirných dolů představuje 

sicilskou realitu viděnou zvnitřku. Sociální hirearchie zde funguje taktéž na feudálním 

základě a sociální nerovnost je tu ještě více zvýrazněna. Člověk je tu nadobro odsouzen 

k samotě. Kvůli přesně dané sociální stratifikaci jako by právě důl metaforicky zastupoval 

celou společnost. A představuje i existenciální kolektivní tragédii, nezměnitelný osud celé 

sicilské společnosti.57  

V sirných dolech pracovali carusi, děti mezi sedmým a dvanáctým rokem, které na 

zádech vynášely náklad síry ven z dolu. Carusi podléhali takzvaným picconatori, kteří 

vypláceli rodinám dětí minimální sumu z výplaty za to, že využívají jejich „služeb“. Samotní 

carusi dostávali plat v naturáliích, nejčastěji v podobě chleba. Pracovníci dolů byli 

poznamenáni na celý život: zacházení bylo velmi tvrdé, byli náchylní na různé nemoci očí, 

křivici a pokřivení páteře; automaticky byli posuzováni jako neschopni vojenské služby.  

Různorodost pojetí důĺního života si ukážeme na již zmíněné povídce Giovanniho 

Vergy Rosso Malpelo a Pirandellově povídce Ciàula objevuje měsíc. Jak k postavě Rossa 

Malpela, tak i k Ciàulovi se ostatní chovají velmi hrubě a mají je za vyvrhele. Verga popisuje 

Rossa Malpela jako démonickou postavu s červenými vlasy a šedýma očima. Důlní chodby 

nazývá vlčími jámami, tedy jako prostředí plné lsti a úskoků ze strany zlých nechápajících lidí 

vyvolávající pocit zoufalé, bezvýchodné situace. Postavy i prostředí líčí objektivně, každá 

z postav má svou přesně určenou roli, která je daná již na začátku a v průběhu se nemění: 

Malpelo je zlomyslný a zlý (Malpelo mu říkali proto, že měl červené vlasy a byl to zlomyslný 

a zlý chlapec […])58 V duchu veristické poetiky si všímá hlavně sledu událostí, emocemi či 

                                                 
57 Sciascia, Leonardo. „La zolfara.“ In Sciascia, Leonardo. La corda pazza. Scrittori e cose della Sicilia. Torino: 

Einaudi, 1982, s. 136–137. 
58 Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso 

e cattivo […])  

Verga, Giovanni. Tutti i romanzi, le novelle e il teatro. Cit. vyd., s. 493.  
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citovými výlevy postav se příliš nezabývá. Pirandello rovněž důkladně popisuje společnost i 

s jejími předsudky a falší, ale klade mnohem větší důraz na psychologii jedince. Malpelo má 

na rozdíl od Ciàuly záchytné body, a to rodinu (která ho ovšem nemá ráda) a boty i oblečení 

po svém zemřelém otci. Zato Ciàula nikoho nemá, nic nevlastní, je tudíž více uvržen do své 

existenciální samoty. Důl pro něho představuje místo, kde se cítí dobře. Oba autoři tak 

zvýrazňují jakousi zvířeckost postav (Ciàula v sicilském dialektu znamená vránu), ze které se 

jednomu z nich podaří vymanit. 

Pirandellovy postavy se často dostávají do problémů, jež by se daly označit jako 

aporetické. V tomto smyslu Ciàula představuje malé světélko naděje pro všechny, kteří žijí 

zmítáni temnou úzkostí, smutkem a problematičností bezvýchodné situace. Najednou tu 

východisko je, vstup do tmy, do neznáma, končí radostí ve formě světla (všimněme si 

kontrastu světla a tmy), které je zpodobněno zobrazením měsíce, jejž Ciàula spatří na noční 

obloze a obdivuje se tomuto přírodnímu úkazu. Jeho obraz jej natolik dojme, že se rozpláče. 

Pláč pro něho znamená přiblížení se k lidskému proživání, slzy a schopnost pláče jsou těmi 

konstantami, které odlišují člověka od zvířete (Rosso Malpelo tuto schopnost nemá). 

Pirandellovo idealisticko-symbolické vyústění je tedy na hony vzdáleno materialistickému a 

pozitivistickému pojetí Vergy, jehož Rosso Malpelo na konci umírá (ukázka níže), ve svém 

boji o přežití zůstává poražen, v transcendentní zkušenost nevěří. 

 

Estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola, eccola là, eccola là, la 

Luna... C'era la Luna! la Luna! 

E Ciàula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, dalla grande 

dolcezza che sentiva, nell'averla scoperta, là, mentr'ella saliva pel cielo, la Luna, col suo ampio 

velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui, che pure per 

lei non aveva più paura, né si sentiva più stanco, nella notte ora piena del suo stupore.“59  

  

„Per noi che siamo fatti per vivere sotterra,“ pensava Malpelo, „ci dovrebbe essere buio sempre 

e dapertutto.“60  

  

Jako v transu prudce dosedl na svůj náklad před šachtou. Hle, támhle je, tam, měsíc… Viděl 

jsem měsíc! Měsíc! 

A Ciàula, aniž by si to uvědomil a aniž by chtěl, se z té velké útěchy a něhy, kterou cítil, 

rozplakal, protože tam objevil měsíc, právě ve chvíli, kdy stoupal k nebi se svým rozlehlým 

závojem světla, a nevěděl nic o horách, rovinách, údolích, jež ozařoval, a nevěděl nic o něm, 

který se přitom díky němu té noci plné úžasu náhle přestal bát a necítil se už unavený. 

 

                                                 
59 Pirandello, Luigi. Novelle per un anno. Cit. vyd., s. 1201. 
60 Verga, Giovanni. Tutti i romanzi, le novelle e il teatro. Cit. vyd., s. 500. 
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„Pro nás, kteří jsme stvořeni, abychom žili v podzemí,“ přemýšlel Malpelo, „by měla být tma 

všude a napořád.“ 

 

 

 

3.6 Staří a mladí  

 

Tento román Luigiho Pirandella by se dal zařadit mezi historické (i když autorovo 

těsné sepětí s událostmi, které se ho osobně dotýkaly, mu znemožňovalo objektivní chápání 

situace a v románu se objevují četné autobiografické prvky), ale nechybějí v něm ani četné 

narážky politické. Zejména tedy pojednává o ztracených iluzích z nově sjednocené Itálie a 

zacházení s ostrovem jako s dobytou kolonií. Pirandello zaznamenává pouze krátké období let 

1893–1894 odehrávající se v jeho rodném Agrigentu, kdy neutěšená sociální situace 

ostrovanů vedla ke vzniku tzv. fasci61, svazků, do kterých se sdružovali nejchudší dělníci 

rolníci a horníci, a v těchto letech došlo i k odhalení velkých bankovních skandálů v Římě, na 

nichž se podíleli i někteří siciliští političtí činitelé. Vzhledem k rozsahu této práce nelze o 

tomto chorálním románu pojednat v celé jeho šíři, proto se zaměříme na postavu Maura 

Mortary, jejíž osud v románu se nám jeví jako symptomatický. Mauro Mortara (povšimněme 

si jeho jména, které obsahuje slovo „smrt“) je nejvlastnějším příkladem „starého“ usedlíka, je 

čestný poctivý, ctí rodinu a přátelství a je neskonale věrný svým ideálům risorgimenta. 

V nové době se necítí dobře, žije proto ve vzpomínkách na minulost. Pirandello této postavě 

věnuje důležitou závěrečnou a symbolickou kapitolu románu. Mauro se postupně dozvídá o 

sociálních nepokojích a výtržnictví, jež mají na svědomí členové svazků, a věří, že právě oni 

jsou ti nepřátelé, kteří chtějí zabránit sjednocení Itálie a jejímu následnému blahobytu. Je 

symbolem sicilského prostoduchého občana, neschopného rozumové analýzy, patetického ve 

svých činech i gestech. Tento starý garibaldovec se s veškerou vervou, vyzbrojen svou starou 

puškou, medailemi na hrudi a především svými ideály, vydává do Favary, kde členové 

rozpuštěného svazku zapálili obecní úřad, šlechtické kasino a celní domky. Zaplete se do 

šarvátky, kterou přišli potlačit královští vojáci, a při střelbě je zabit. Když vojáci obrátí jeho 

mrtvé tělo a spatří medaile na jeho hrudi, zadívají se navzájem do očí a sami sebe se ptají, 

                                                 
61 Krvavé represálie k potlačení revolučních myšlenek těchto svazků nařídil politik Francesco Crispi. Dle 

historika Denise Macka Smithe si myslel, že sicilští revolucionáři jsou napojeni na socialistické skupiny ve 

Francii a Rusku a společně připravují občanskou válku, aby vydobili ostrovu samostatnost a autonomii. Spolky 

fasci byly zakázány a rozpuštěny, stejně tak socialistická strana založená v Janově roku 1892. 
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koho že to vlastně zastřelili. Byl zabit Mauro Mortara, poslední garibaldovec. A byl zabit 

právě těmi, kteří ho měli chránit. 

 

Io, dai soldati d’Italia?  

E corse per unirsi a loro.  

Una gioja impetuosa, frenetica, gli ristorò le forze che già cominciavano a mancargli; ridiede 

l’antico vigore alle sue vecchie gambe garibaldine; l’esaltazione diventò delirio; sentì 

veramente in quel punto d’esser la Sicilia, la vecchia Sicilia che s’univa ai soldati d’Italia per 

la difesa comune, contro i nuovi nemici.62  

 

„Mne, italští vojáci?“ 

A rozběhl se, aby se k nim připojil. 

Prudká a nezkrotná radost mu znova dodala sil, jež mu už začínaly ubývat; a vrátila dávnou 

zdatnost jeho garibaldiánským nohám; vzrušení se změnilo v třeštění; v tu chvíli skutečně cítil, 

že je Sicílií, starou Sicílií, která se spojuje s vojáky Itálie na solečnou obranu proti novým 

nepřátelům.63  

 

Závěr románu a sama až humorná smrt Maura Mortary má zjevnou symbolickou 

hodnotu. Pirandello upozorňuje na relativitu jakýchkoliv jistot a snah, ať už těch kolektivních, 

nebo individuálních. Mauro Mortara je sice tím poraženým ve Vergově slova smyslu, ale už 

zde necítíme fatalistickou nutnost. Jeho smrt je založena na klamu, na iluzi, na předpokladu, 

že je to někdo jiný. Autor do postavy Maura vtěluje osud celé Sicílie, v textu jej nazývá „duší 

ostrova“, objevujeme zde již několikrát zmíněný paradox, Pirandellovo humoristické 

procítění protikladu: hrdina jako on se všemi medailemi zabit být neměl a už vůbec ne těmi, 

kteří ho měli chránit, v jeho smrti cítíme ironii, zradu, a to nejen jeho individuality, ale zde 

jde o zradu kolektivní, zradu celého ostrova. 

Pirandello tedy zpracovává historii svého rodného města pohledem značně 

deziluzivním a neutěšeným, prostým jakýchkoliv zbytků naděje. V románu zaznívá velmi 

silná kritika centrální vlády, která se k problémům Sicílie staví s naprostou ignorací. Jediné, 

co ostrov a její obyvatelé zažívají, je zklamání z nesplněných slibů, je jim čím dál tím víc 

jasné, že jejich země je vykořisťována a zachází se s ní jako podrobenou oblastí, která je všem 

jen na obtíž. Pozemková reforma se nekonala, vztahy mezi velkostatkáři a jejich nádeníky se 

nijak neupravily, nedošlo ke zvýšení platů ani ke snížení daňového zatížení, dál se spokojeně 

lichvařilo a k tomu se přidaly obrovské korupční skandály a pády bank. Co tedy sjednocení 

                                                 
62 Pirandello, Luigi. Tutti i romanzi. Verona: Mondadori, 1941, s. 514. 
63 Pirandello, Luigi. Staří a mladí. Přel. Václav Čep. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a 

umění, 1958, s. 422. 
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Itálie přineslo Sicílii dobrého? Generace „starých“ je nucena konstatovat, že dříve bylo lépe, a 

pro „mladé“ zde není dostatečný prostor, aby změny prosadili. V tomto románu se tedy 

podobně jako v povídce Giovanniho Vergy Svoboda znovu setkáváme s pokusem o změnu ze 

strany nejchudších vrstev. Lidé se mohou pokusit povstat, rvát se o své právo na žebříčku 

politickém i sociálním, nicméně jejich snaha a touha je vždy tvrdě a nelítostně potlačena. 

Represe, které následují po revolučních myšlenkách, zaženou na dlouho jakoukouliv touhu se 

o změnu znovu pokoušet. V tu chvíli pro Sicílii neexistuje žádné schůdné politické 

východisko. Absolutistické vlády předchozích dynastií potlačovaly svobodu celkově, 

konstituční monarchie také není ideálním řešením a ve Starých a mladých Pirandello ukazuje, 

že ani socialistické smýšlení na Sicílii nemá své místo a není prostředkem k řešení. 
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4 Vitaliano Brancati 

 

4.1 Nejjižnější italský spisovatel 

  

Pokud se pokoušíme nalézt nějaké informace o dalším spisovateli italského jihu, 

Vitalianu Brancatim, narážíme na četné schematické nálepky jako „nejjižnější italský 

spisovatel“64 a za hlavní téma jeho tvorby bývá označováno tzv. gallismo, italský termín do 

češtiny přeložitelný jako machismus nebo donchuánství. Ačkoliv jsou jeho život i 

projednávaná literární témata výsostně spjaty se Sicílií, bylo by chybou považovat jej za 

regionálního či pouze marginálního spisovatele, protože právě minuciózní vhled do sicilské 

společnosti mu umožnil nahlédnout problémy celé Itálie. Již jsme zde vyjádřili tvrzení, že 

Sicilané a Sicílie si vždy tak trochu žili svým životem a nenechali se tolik ovlinit děním 

v Itálii, což se v Brancatiho tvorbě znovu potvrzuje. Vnímá jih jako symbol zaostalosti a 

ospalosti, který je v přímém kontrastu s proaktivní fašistickou Itálií. Dává do přímého 

kontrastu virilitu aktivního a bojeschopného muže (jehož přímým symbolem je sám 

Mussolini), která se bije s pasivitou snílka, sicilského inetta, na nedotčeném jihu. Brancati 

nikdy nezapomněl na svůj sicilský původ, z kterého se ani ostatně vymanit nelze. Sicilství pro 

něho znamenalo otevřenost ke dvěma kulturám, být mězi dvěma světy, a to severním a 

jižním, chladným a teplým. Toto tvrzení tvoří základní kámen k pochopení Brancatiho tvorby 

a je příčinou všech jeho nejistot, pochybností a kolísavého hledání. 

  

Sicilská duše byla odpradávna rozpolcena mezi severem a jihem a vždy jedna ze stran ji 

přispěchala vyléčit z toho zlého, co jí uštědřila ta druhá strana. Když Afrika zasela do Sicilanů 

fatalismus Arabů, Evropa s nimi zatřásla a probudila je svou vírou v sílu a ctižádostivost. A 

když sem dolů evropské myšlení přineslo nepokoje z věčných nejistot a velkých otazníků, 

mystická Afrika natáhla svou pomyslnou ruku přes Středomoří, aby nám přivřela víčka a 

pomalu nás uspala.65 

                                                 
64 Ferroni, Gulio. „Introduzione. Lo scrittore più meridionale d’Italia.“ In Brancati, Vitaliano a Dondero, 

Marco. Romanzi e saggi. Milano: Mondadori, 2003, s. XI. 
65 L’anima siciliana, contesa dal Nord e dal Sud, è sempre stata guarita dall’uno di quanto più malefico aveva 

ricevuto dall’altro. E quando l’Africa ha sparso nei siciliani il fatalismo degli arabi, l’Europa li ha scossi e 

svegliati con le sue religioni della forza e dell’ambizione. E quando il pensiero europeo ha portato quaggiù 

l’inquietudine degli eterni dubbi e dei grandi interrogativi, la mistica Africa ha disteso la sua mano attraverso il 

Mediterraneo per abbasare le nostre palpebre e addormentarci piano piano. 

Brancati, Vitaliano. „Inteligenza siciliana.“ In Brancati, Vitaliano a Dondero, Marco. Racconti, Teatro, Scritti 

giornalistici. Milano: Mondadori, 2003, s. 1622. 
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Vitaliana Brancatiho můžeme jen těžko přiřadit k nějakému politickému hnutí. 

Ačkoliv v roce 1924 ve svých sedmnácti letech vstoupil do fašistické strany, dá se říci, že celý 

další život toho hořce litoval či se proti tomu jasně vymezoval a pociťoval silný stud. V pocitu 

jakéhosi selhání můžeme nahlížet i autorův čím dál větší příklon k ostré satiře, se kterou 

kriticky nahlížel tehdejší společnost, a moralistní tón, jenž zazníval hlavně v jeho pozdějších 

dílech. Leonardo Sciascia poznamenává, že hlavního viníka hledal především sám v sobě. 

Pocit viny, který ho od jeho dvaceti let sžíral a jímž se za svou řekněme mladickou 

nerozvážnost trápil, převáděl pouze a jen na sebe. Hloubku trýzně, kterou Brancati 

každodenně prožíval, připomíná Sciascia ve své předmluvě k soubornému vydání autorových 

děl66 a sám Brancati tuto strast metaforicky přirovnává, jak vidíme níže, ke stále otevřenému 

oku, které i při spaní nedokázal zavřít. Představa Brancatiho neukojeného a stále otevřeného 

oka je podle nás trefná, když si uvědomíme, s jakou „posedlostí“ odkrýval a poukazoval na 

všechny společenské nešvary a hořce přirovnával dobu fašismu k jakési kolektivní nemoci, na 

kterou ovšem neexistuje lék. Potřeba introspekce a zahledění se do vlastního nitra je vlastní 

zejména modernistickým autorům a navýsost odráží změnu společenského klimatu na 

přelomu století, jak jsme o něm hovořili v souvislosti s popřením dosavadních norem a jistot 

v kapitole věnované Luigimu Pirandellovi. 

 

Když mi bylo kolem dvaceti, cítil jsem se fašistou až do morku kostí. Nenacházím pro to 

žádnou polehčující okolnost: lákalo mě na něm to nejhorší a nejsem schopen sám sebe žádat o 

odpuštění [...]. Příčinou byl jakýsi sklon ke smutku, který se uhnízdil na dně mé přirozenosti a 

který dodnes způsobuje, že spím stále jenom na půl oka, jako hlídač, do jehož domu už 

předtím vnikli zloději. Ve svých dvaceti jsem se upřímně styděl za každý vysoký a urozený 

rys a toužil jsem klesnout hluboko a pokořit se se stejnou nevinností, dychtivostí a prudkostí, 

se kterou se sní o protikladu.67 

 

Důvodů, proč se mladý Brancati rozhodl vstoupit do fašistické strany, může být více. 

Typického pasivního sicilského snílka chabého vzezření, zvyklého na nehybnost a pasivní 

                                                 
66 Srov. Sciascia, Leonardo. „Dormire con un solo occhio.“ In Brancati, Vitaliano. Opere (1932–1946). Milano: 

Bompiani, 1987, s. XIII. 
67 Sui vent'anni, io ero fascista sino alla radice dei capelli. Non trovo alcuna attenuante per questo: mi attirava, 

del fascismo, quanto esso aveva di peggio, e non posso invocare per me le scuse [...]. Per effetto di non so quale 

triste tendenza, che si annidava nel fondo della mia natura, e che ancor oggi mi fa dormire con un occhio solo 

come il custode nella casa già visitata dai ladri, sui venti anni io mi vergognavo sinceramente di ogni qualità alta 

e nobile e aspiravo ad abbassarmi e invilirmi con lo stesso candore, avidità, veemenza con cui si sogna il 

contrario. 

Brancati, Vitaliano. „Istinto e intuizione. I fascisti invecchiano.“ In Brancati, Vitaliano a Dondero, 

Marco. Romanzi e saggi. Cit. vyd., s. 1473. 
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přijímání běhu dějin, mohla lákat právě ta bojovná aktivita, kterou fašismus hlásal. 

V neposlední řadě k tomu mohl přispět jakýsi pocit outsidera, jenž se jako ostrovana 

zmocňoval. Najednou měl možnost se aktivně projevit, zasáhnout, přispět ke změně. 

Každopádně jeho počáteční zanícená touha vyprchala a těžko bychom později hledali většího 

proaktivního antifašistu. V pozdějším životě již do žádné politické strany nevstoupil, ale dále 

z pozice jakéhosi liberálního individualisty popisoval realitu, odkrýval všechny kulturní i 

politické neřesti, přičemž se snažil být objektivní. Jako každý Sicilan už ze své podstaty 

nahlížel realitu z pesimistického úhlu pohledu, který často osciloval mezi snem a realitou. 

Zaměřoval se – jako už tradičně – na kulturní a mravní zaostalost, neměnnost a rigiditu 

sicilské společnosti, a především na neochotu k jakékoliv změně. Postavy jeho románů jsou 

spíše antihrdinové, tzv. inetti, kterým se nepodaří dostát svým ambiciózním plánům, 

dosáhnout úspěchu či změny. Předem jsou odsouzeni k nezdaru, jak už jsme viděli i při 

analýzách postav přechozích traktovaných spisovatelů. Pojítkem či linií, která propojuje celé 

dílo, je opět zcela zjevná převaha klamů, zdání, vnějších dojmů nad slovy a činy. Brancatiho 

romány můžeme považovat za značně autobiografické, nespokojenost postav zrcadlí autorovo 

nepohodlí v jeho vlastním životě. I když se jeho tvorba stále jeví jako aktuální, co se týče 

literárního stylu, spíše bychom ho označili za „zpátečníka“, ale to v dobrém slova smyslu. 

Sám se několikrát vyjádřil, že svou dobu nemá rád, a považoval se za člověka, který by lépe 

zapadl do století předchozího. 

 

V posledních patnácti letech shledávám nejtěžším mít rád svou dobu… Abych se mohl vřele 

zajímat o některé události, ať už jsou v této době jakkoliv obrovské a hlasité, musím si 

představovat, že mi je vypravuje nějaký člověk z devatenáctého století.68 

 

Brancati se tedy projevuje jako neúprosný kritik, satirik, který na lidských mravech, 

hlouposti a omezenosti nenechává nit suchou. Zároveň ale chová ke své rodné zemi i k jejím 

obyvatelům nesmírnou lásku, a právě proto častokrát rozpoznáváme v jeho textech moralistní 

tón, kdy je pod velmi ostrou satirickou kritikou skryt jakýsi povzdech či melancholie nad 

tehdejšími časy. Podobně jako u ostatních zmiňovaných autorů zde nejvíce vyznívá 

pesimistické vidění a zoufalství z nemožnosti změny jak společenských, tak historických 

                                                 
68 La cosa che più mi riesce difficile, da quindici anni a questa parte, è di amare la mia epoca… Perché possa 

prestare un’attenzione affettuosa alle vicende, sia pure grosse e rumorose, di questi tempi, io devo figurarmi che 

mi vengano raccontate da un uomo dell’Ottocento.  

Brancati, Vitaliano. „Non amo la mia epoca.“ In Brancati, Vitaliano a Dondero, Marco. Racconti, Teatro, Scritti 

giornalistici. Cit. vyd., s. 1703. 
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poměrů. Základní výraz Brancatiho tvorby tkví ve vnímání světa v humoristickém klíči. 

V následující ukázce je zřetelný Brancatiho citový vztah k Sicílii i k jejím obyvatelům. 

 

Jestliže často mluvím o Sicilanech, vypovídá to o jediném: jsou pro mě tím nejlepším námětem; 

a jestliže o nich mluvím s žertovným tónem, znamená to, že cit, který mě s nimi pojí, je tak 

silný, že musím svou vážnost hájit žertem. Kdybych se totiž ve chvatu nepřimkl k jejich 

nedostatkům, težko bych se dokázal udržet: oči by se mi zalily slzami a obrazy plně jižanského 

procítění by zaplavily mé vyprávění, které by pomalounku klesalo ke dnu jako přetížená bárka. 

[...]69 

 

Z Brancatiho beletristických děl jsme si k analýze přirozeně vybrali slavnou 

románovou trilogii: Don Giovanni in Sicilia (1941, Don Giovanni na Sicílii), Il bell’Antonio 

(1949, č. Krásný Antonio, 1967) a Paolo il caldo (1955, Žhavý Paolo); s přihlédnutím i 

k autorovu prvnímu románu Gli anni perduti (1941, Ztracená léta). K historické reflexi 

fašistického dvacetiletí jsme si vybrali dvě charakteristické povídky, a to Il vecchio con gli 

stivali (1944, Stařec v holínkách) a La noia del ’37 (1944, Nuda v sedmatřicátém). 

 

 

4.2 Gallismo a jeho typické projevy 

  

Sicilský gallo neustále přemýšlí o ženě, jeho mysl je zaměstnána tímto jediným 

tématem. Rád se chlubí svými úspěchy, využívá slovního opájení, ale realita je někde jinde. 

Ve skutečnosti je to impotent, neschopný akce, jakmile se před ním objeví skutečná žena, 

stane se z něho ustrašený břídil. Tato neschopnost akce, boje či absence aktivity se v sicilské 

společnosti neprojevuje pouze v souvislosti s mužským sváděním ženy. Rétorické žvatlání 

živeno aktivismem a mocí je také metaforicky znázorněno například v románu s výmluvným 

názvem Gli anni perduti (1941, Ztracená léta), kdy je tímto symbolem vyhlídková věž, k jejíž 

stavbě nakonec nedojde z důvodu chybějícího stavebního povolení. Zde tedy toto téma 

                                                 
69 Se parlo tanto spesso dei Siciliani, vuol dire unicamente che essi sono per me il migliore argomento; e se ne 

parlo con tono di scherzo, vuol dire che l'affetto, che mi lega ad essi, è tale che io devo difendere la mia serietà 

con lo scherzo. Difatti, se nel parlar di loro non mi appigliassi in fretta e furia ai loro difetti, difficilmente 

riuscirei a sostenermi: i miei occhi si riempirebbero di lacrime, e le immagini di una emozione tutta meridionale 

affollerebbero il mio discorso, il quale andrebbe lentamente a fondo come una barca troppo carica. [...]. 

Brancati, Vitaliano. „I piaceri della maldicenza.“ In Brancati, Vitaliano a Dondero, Marco. Romanzi e saggi. Cit. 

vyd., s. 1407. 

 



57 

 

získává obecnější charakter kritického pohledu na historii a konkrétně zobrazuje nudu a 

promarněný čas v období fašistického dvacetiletí. 

Leonardo Sciascia věnoval dochuánství v Catanii esej, kde pojem gallismo definuje 

jako nabídku, respektive jako určitý rituál nabídky více než dobývání v praxi, jako hru 

imaginace spíše než konkrétní akci. Donchuánství je známý literární topos, ale Sciascia 

upozoňuje právě na jeho typický sicilský rys a dává jej do souvislosti s pojmem „petrarkismu“ 

(tedy slovním opájením se nad obecnou konceptualizací ženy spíše než konkrétní ženou 

z masa a kostí), nazývá jej však jeho pravým opakem, ba i patologickou formou 

petrarkismu.70 Rovněž spatřujeme podobnost s touto tradicí milostné lyriky vycházející 

z okcitánsko-stilnovistické tradice, především v jakési nedosažitelnosti vytčeného cíle – ženy 

–, přičemž hlavním novem u Petrarcy oproti předešlému traktování je zaměření na básnikovo 

nitro. Alice Flemrová si ve svém článku Vitaliano Brancati: Amare e sognare in Sicilia 

nicméně dobře všímá jednoho podstatného rozdílu, a to, že zatímco básníci stilnovistické 

tradice vždy opěvují jen jednu ženu svého srdce, sicilští gallové by nejraději milovali 

všechny. A tato láska má dvě tváře. Tu intimní, vyšší, sublimovanou, lásku, kterou si každý 

uchovává sám pro sebe, ale i tu externí, nižší, pudovou, sdílenou se všemi přáteli.71 Vzhledem 

k tradici tu zůstává důležitý pohled z očí do očí, jímž ženy dávají najevo své city. Brancati 

často ve svých románech pojednává o ženách, schopných jediným pohledem transformovat 

život muže, který se mění před očima a stává se na chvíli aktivnějším, aby poté opět zabředl 

do svého pohodlného nicnedělání.    

 

[…] nejdůležitější příběh Catanie se netýká tamních zvyků, obchodu, budov ani revolt, ale je 

to příběh pohledů. Život ve městě překypuje událostmi, láskami, urážkami, ale jen 

v pohledech, které si vyměňují muži se ženami; jinak je Catanie chudá a nudná.72 

 

 

V jiné eseji Leonardo Sciascia přirovnává tuto obsesi k sicilské robě, o které tato práce 

pojednávala již vícekrát. Stejně jako Sicilané hromadí majetek ze strachu ze smrti, podobná 

                                                 
70 Viz Sciascia, Leonardo. „Don Giovanni a Catania.“ In Sciascia, Leonardo. La corda pazza. Scrittori e cose 

della Sicilia. Cit. vyd., s. 160. 
71 Viz Flemrová, Alice. „Vitaliano Brancati: amare e sognare in Sicilia.“ In Serkowska, H., ed.: Italianistica ieri 

e oggi: trentesimo anniversario del Dipartimento di Italianistica all'Universita di Varsavia. Warszawa, Semper, 

2012, s. 112. 
72 […] la storia più importante di Catania non è quella dei costumi, del commercio, degli edifici e delle rivolte, 

ma la storia degli sguardi. La vita della città è piena di avvenimenti, amori, insulti, solo negli sguardi che corrono 

fra uomini e donne; nel resto, è povera e noiosa. 

Brancati, Vitaliano. „Don Giovanni in Sicilia.“ In Brancati, Vitaliano a Dondero, Marco. Romanzi e saggi. Cit. 

vyd., s. 423. 
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konstatní nejistota a úzkost ze života je provází při pomyšlení na ženu, získává tak obsesivní 

charakter a stává se kontemplací nad smrtí.73 Za touto posedlostí je třeba vidět i kritiku 

takového chování, kdy Sicilané, zejména tedy ti mužského pohlaví, nejsou schopni myslet na 

nic jiného než na ženu svých snů, nezajímají se o okolní svět či světové dění, jejich 

každodenní aktivitou je vysedávání a rozjímaní o ženách. Ta tam je aktivivita bojovného 

muže a akce, kterou hlásal fašismus. Sicilských občanů se nijak nedotýká, dokonce dění 

v Evropě, potažmo ve světě jim je naprosto lhostejné. Níže Brancati popisuje s humorem 

jemu vlastním typické sicilské odpoledne. 

 […] jakmile v kavárně v Calorii zahlédnete skupinu, která znenadání surově posune stůl tak, 

aby byl co nejtěsněji okolo vypravěče, ten, kdo podřimoval, vykulí oči a mžourá skrze 

ospalky, které ještě nestačily zaschnout, stařeček si dlaní prudce přejede přes zkřivená ústa a 

středoškolák drží jazyk mezi zuby jako bonbon a všichni jsou v předklonu se žhnoucím 

obličejem, pak si můžete být jistí, že se mluví o ženě. […] Myšlenka na ženu, jež není jejich 

vlastní, pulzuje jako krev v mysli každého. […] Z tohoto neustálého zaměstnání snů, mysli, 

řečí a i krve jediným tématem ženy vyplývá, že s ní nikdo nemůže být tváří v tvář.74 

Leonardo Sciascia sicilské donchuánství přirovnává také k Leopardiho teorii radosti či 

potěšení, které nikdy nemohou existovat v přítomném okamžiku, vždy jsou spojeny buď 

s minulostí, nebo s budoucností: „Radost je buď vždy minulá, nebo budoucí, nikdy ne 

přítomná, stejně tak štěstí je vždy jiného a nikdy ničí, vždy podmíněné, nikdy ne absolutní… 

Všichni již někdy pocítili radost a budou i nadále, ale nikdo ji necítí. Všichni si užívali nebo 

užívat budou, ale nikdo si neužívá […].“75 Souhlasíme s Leonardem Sciasciou, že je zde 

podobnost s Leopardiho pojímáním radosti a štěstí, tedy s nemožností pocítit radost či štěstí 

v přítomném okamžiku, kdy u Leopardiho je tento pocit spojen s minulostí, návratem a 

vzpomínkou („rimembranza“) na dětský věk, přičemž se tato deziluze a s ním i tragika 

                                                 
73 Viz Sciascia, Leonardo. Pirandello e la Sicilia. Cit. vyd., s. 32. 
74 […] quando in un caffè di Caloria vedete un gruppo che, d'un tratto, rimuove brutalmente il tavolo per essere 

più stretto intorno al narratore, e colui che sonnecchiava sgrana gli occhi, lampeggiando attraverso le lacrime del 

sonno non ancora asciugate, e il vecchio signore si passa fortemente la mano sulla bocca contorta, e il ragazzo di 

liceo tiene, come un confetto, la lingua fra i denti, e tutti sono curvi in avanti con le facce piene di sangue, allora 

siate certi che si parla della donna. […] Il pensiero della donna, che non sia la propria, batte come il sangue nel 

cervello di tutti. […] Questo avere i sogni, e la mente, e i discorsi, e il sangue stesso perpetuamente abitati dalla 

donna, porta che nessuno sa reggere alla presenza di lei. 

Brancati, Vitaliano. „I piaceri del discorrere sulla donna.“ In Brancati, Vitaliano a Dondero, Marco. Romanzi e 

saggi. Cit. vyd., s. 1358. 
75 „Il piacere è sempre passato o futuro, e non mai presente, nel modo stesso che la felicità è sempre altrui e non 

mai di nessuno, o sempre condizionata e non mai assoluta…. Tutti hanno provato il piacere o lo proveranno, ma 

niuno lo prova. Tutti hanno goduto o godranno, ma niuno gode […].“ 

Sciascia, Leonardo. „Don Giovanni a Catania.“ In Sciascia, Leonardo. La corda pazza. Scrittori e cose della 

Sicilia. Cit. vyd., s. 164.  



59 

 

životního údělu v průběhu tvorby prohlubuje.76 Tento fenomén můžeme dobře pozorovat 

v románu Don Giovanni na Sicílii. Ve své rodné Sicílii se Giovanni spolu s přáteli oddával 

snění a fantazírování o ženách ze severu, ale v momentě, kdy se s nimi setká fyzicky, jako by 

pro něho ztratily na přitažlivosti. Jediné, co pociťuje, je závist vůči těm, kteří se umějí na ženy 

dívat žádostivýma očima, protože on o tuto schopnost momentálně přišel. Zde tedy vnímáme 

podobně jako u Luigiho Pirandella silný kontrast mezi iluzemi, sny a realitou.  

Sicilský pojem gallismo pojímaný jako neschopnost akce či pasivita v sobě 

samozřejmě skrývá i četné politické konotace. Stejně jako nuda a nicnedělání v románu Gli 

anni perduti (1941, Ztracená léta) jasně symbolizují fašistické dvacetiletí, i jinde gallismo 

přerůstá v mnohem obecnější význam v italském, ne-li evropském slova smyslu, a 

metaforicky zobrazuje totalitu či totalitní společnosti. Jak ještě uvidíme, Brancati tuto nudu 

přirovnává k jakési kolektivní nemoci, která se zmocňuje jednotlivců a zaplavuje každodení 

život všech členů společnosti. Pocit štěstí je pro Brancatiho provázán s racionálním a zdravým 

uvažovaním, které se za fašismu vytrácelo a vítězila hloupost a tupost. Totalita znemožňovala 

jakékoliv vyjádření svobodného ducha. Ideologie a nařízení lidem vnucovaly určitý styl 

života a chování, byly jim přisouzeny zvnější. Individualita člověka tedy ztrácela svůj význam 

v kolektivní mase, která se hnala za vyššími cíly. Alice Flemrová ve svém článku Těžké časy 

ve štastných povídkách Vitaliana Brancatiho77 (snad jediném v českém italianistickém 

protředí, jenž se věnuje výhradně tvorbě Vitaliana Brancatiho) si všímá autorovy pronikavé 

eseje Il comico nei regimi totalitari (1954, Komično v totalitních režimech), kde se Brancati 

zabývá bergsonovským pojetím smíchu a pojednává o smíchu jako zbrani společnosti a o 

životě, jenž ve své spontaneitě, proměnlivosti a volnosti není nikdy komický. Stane se 

komickým až tehdy, kdy se do něj vmísí něco strnulého, mechanického a automatického. A 

v tom momentě se lidé mění v loutky, přičemž si neuvědomují, že jimi jsou, nemají zkrátka 

schopnost komičnost rozpoznat.78  

                                                 
76 Srov. Pelán, Jiří. „Giacomo Leopardi: Pravda a báseň.“ In Leopardi, Giacomo. Zpěvy = Canti. Překlad Karel 

Zlín. Kutná Hora: Tichá Byzanc, 2000, s. 289–290. 
77 Srov. Flemrová, Alice. „Težké časy ve šťastných povídkách Vitaliana Brancatiho.“ In Grauová, Šárka, 

ed. Literární paměť a kulturní identita: osm studií pro Annu Houskovou. Praha: Torst, 2008. 
78 Viz Brancati, Vitaliano. „Il comico nei regimi totalitari.“ In Brancati, Vitaliano a Dondero, Marco. Racconti, 

Teatro, Scritti giornalistici. Cit. vyd., s. 1762–1763. 
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[…] Stačí být vlastníkem pouze minimálního kritického vědomí a svědomí a vidět celou 

společnost jako množinu loutek, jejíž nitky nejsou v rukou osudu, ale mnohem ubožejší entity: 

diktátora.79 

Pokud se ale vrátíme k typicky „lokálně“ sicilským motivům, nemůžeme opomenout 

Brancatiho pojímaní konceptu cti, jak už jsme dobře pozorovali u Luigiho Pirandella, a jenž 

se v sicilské literatuře vyskytuje velmi často. Muž je často ochoten udělat cokoliv, jen aby 

vypadal jako pravý sicilský gallo, jenž poháněn svou neutuchající sexualitou stále svádí nové 

a nové protějšky. Musí mít pověst toho nejlepšího milovníka ve městě a běda tomu, kdo toto 

zdání naruší. Na světě není větší urážky, a pokud se tak stane, vede to muže, jak ještě 

uvidíme, k zoufalým činům a mnohdy se stávají svou vlastní karikaturou. 

 […] Mohou se z vás stát zloději, můžete utéct před nepřítelem, lhát, podlézat, sklonit se před 

tyranstvím; vlna lidského soucitu je připravena prominout každý z těchto hříchů, ale nejvíc se 

proviníte a o milosti se vám může jen zdát, pokud nebudete dostatečně respektovat vlastní čest 

a důstojnost pravého muže. V žebříčku urážek je označení nebýt pravým mužem tou nejhorší 

ze všech.80 

 

4.3 Sicilský inetto bojuje o své místo v životě a společnosti 

Sicílie i literární tvorba jejích autorů je plná paradoxů, tento názor jsme tu již vyjádřili. 

Pokud chceme rozebírat Brancatiho poetiku konkrétně, budeme operovat s dvěma pojmy, a to 

se smyslností a racionalitou. Brancatiho donchuánství má v sobě totiž tu světlou, pozitivní 

stránku věci, ale i tu negativní, temnou. V autorově tvorbě dochází k neustálé oscilaci mezi 

těmito dvěma protichůdnými póly. Brancati kolísání nálad dobře zpodobňuje ve svém 

posledním románu Žhavý Paolo, a dává tak nahlédnout do své literární laboratoře. 

                                                 
79 […] Basta un minimo di coscienza critica a farci vedere tutta una società come una moltitudine di marionette i 

cui fili sono in mano, non del fatto, ma di un’entità più meschina: il dittatore. 

Tamtéž, s. 1763. 
80 […] Si può essere ladri, fuggire davanti al nemico, mentire, adulare, piegarsi alla tirannide; la misericordia 

popolare è disposta a rimettere qualunque di questi peccati, ma la colpa che non sarà mai perdonata è quella di 

non avere rispettato abbastanza il proprio onore e dignità di gallo. Nella scala degli insulti, la qualifica di non 

gallo è la più grave di tutti. 

Brancati, Vitaliano. „I piaceri del ‚gallismo‘.“ In Brancati, Vitaliano a Dondero, Marco. Racconti, Teatro, Scritti 

giornalistici. Cit. vyd., s. 1695. 
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Lo sforzo costante della mia vita è stato di vedere la luce del mondo (che per me è quella della 

Sicilia) dalla parte ridente, ed espellere dal cervello le influenze della sua ripresa buia, dalla 

quale derivano l’apprensione e la lussuria. Non vi sono riuscito sempre. […].81 

Ve svém životě jsem se neustále snažil zahlédnout světlo světa (tím je pro mě to sicilské) té 

smějící se části a vypudit z mysli vliv jejího temného odrazu, z něhož pramení úzkost a chtíč. 

Ne vždy se mi to podařilo. […]. 

V románu Don Giovanni na Sicílii je hlavní postava líný Giovanni, který má sice 

k ženám vřelý vztah, ale není schopen je svést. Antonio z románu Krásný Antonio je obdařen 

velkým fyzickým půvabem, díky němuž se těší nadprůměrné oblibě a žádostivosti žen a 

předchází ho pověst nespoutaného milovníka. Jenže tato reputace je založena na pouhých 

domněnkách, a jakmile se na veřejnost dostane pravda, totiž že Antonio je ve skutečnosti 

impotent, stane se obětí jižanské maskulinní společnosti, ve které je takovýto člen považován 

za naprostého vyvrhele. Paolo v nedokončeném románu Žhavý Paolo je postižen jakýmsi 

nedobrovolným donchuánstvím, jemuž až nezdravá sexualita a totální převaha smyslnosti nad 

racionálností nepřináší žádný užitek, ale spíše trápení a obtíže. V Brancatiho pojetí tedy 

donchuánstí není ničím pozitivním.  

Hlavní postavy v románech Vitaliana Brancatiho jsou typičtí muži jihu s predestinací 

nemožnosti úniku, své rodné Sicílie se nechtějí ani nemohou zbavit. Sicilská provincie je pro 

ně místem klidu, rozjímání, zatímco města na severu jsou porušením a rozvrácením jejich 

osobnosti, působí jednak na jejich chování – snaží se být aktivnějšími účastníky svého života 

–, tak i na jejich mysl. Ale brzy poznávají, že aktivnímu způsobu života už ze své podstaty 

prostě nejsou uzpůsobeni. 

Postava Leonarda z románu Ztracená léta je mezi Brancatiho protagonisty asi největší 

snílek a ze svého snu se ani neprobudí. U Giovanniho Percoly v románu Don Giovanni na 

Sicílii už vidíme určtitý posun. Sice je to opět pasivní snílek, kterého vychovaly a rozmazlily 

tři sestry, a již na začátku románu se dozvíme, že ještě nikdy nepolíbil ženu, ač je mu třicet 

šest let, ale jeho postava se alespoň o změnu pokusí. Giulio Ferroni mluví o paradoxní 

                                                 
81 Brancati, Vitaliano. „Paolo il Caldo.“ In Brancati, Vitaliano a Dondero, Marco. Romanzi e saggi. Cit. vyd., s. 

833. Všechny další citace budou z tohoto vydání. 

 



62 

 

exaltaci nehybnosti života.82 Brancati tedy tuto nehybnost traktuje v humoristickém klíči, 

který má blízko k hyperbolizaci a nadsázce. 

Toto zveličení se například zračí v Giovanniho lenosti správně vyslovovat slova. Jeho 

milostná dobrodružství, stejně jako aférky jeho kamarádů, zůstávají pouze v jeho hlavě, ale 

v činy se nepromění. Kamarádi jsou schopni se hodiny oddávat pasivnímu snění a slovnímu 

opájení, které je tak sugestivní, že mu sami uvěří. Mluvit o ženě, snít o jejím obrazu, se stává 

jediným dosažitelným cílem, který je pro ně dostačující a důležitější, než se s ní setkat tváří 

v tvář. Čím je objekt ženy vzdálenější, tím je touha a žádostivost po ní větší. I zde, podobně 

jako u Luigiho Pirandella, tedy fungují jakési společenské masky, které postavy chrání a za 

které se musejí skrývat, ale ve skutečnosti je to vyjádření jejich existenciální trýzně, nejistoty 

a strachu z neschopnosti stát se aktivním účastníkem života. V jednu chvíli se Giovanni 

zamiluje do mladé Ninetty a jeho způsob trávení času se radikálně změní. Začne nesnášet své 

svobodné sestry a přestává trávit tolik času doma, po obědě už nevyspává v posteli, častěji se 

myje, ale přes veškerou snahu o projevení aktivity Giovanni v partnerském vztahu není 

vůdčím typem a mnohdy nechává rozhodnutí na své snoubence Ninettě, která přebírá 

veškerou iniciativu za něho. Giovanni se s Ninettou na čas odstěhuje do Milána. V milánském 

prostředí můžeme dobře pozorovat schematické nálepky a očekávání, která se vážou k mužům 

ze Sicílie. Všechny tamější ženy si Giovanniho představují jako snadnou kořist a schválně ho 

provokují. Když ale zjistí, že Giovanni na jejich výzvy nereaguje, diví se a kladou si otázku: 

„Co jste za Sicilana?“83 a jsou jeho chováním enormně zklamány. Giovanni, který se na Sicílii 

oddával fantazírování a snění o ženách ze severu se v jejich přítomnosti ukazuje jako totální 

břídil, který není schopen málem ani odpovědět na pozdrav. Milánské ženy ho děsí do té 

míry, že se jim snaží všemožně vyhýbat. 

La signora Valenti non aveva alcun ritegno, quando rimaneva con lui, in un angolo del 

balcone, di là dalle tende. Ma questa scena appartata, sebbene corrispondesse in tutto a certe 

fantasticherie, che gli avevano turbato il sonno nei pomeriggi estivi in Sicilia, ora gli faceva 

battere i denti per una sensazione sgradevole di freddo e mal di mare, e lo induceva a pensare 

giudizi severi nei riguardi della signora. (s. 507) 

                                                 
82 Srov. Ferroni Gulio. „Introduzione. Lo scrittore più meridionale d’Italia.“ In Brancati, Vitaliano a Dondero, 

Marco. Romanzi e saggi. Cit. vyd., s. XXXIII. 
83 Che Siciliano siete? 

Brancati, Vitaliano. „Don Giovanni in Sicilia.“ In Brancati, Vitaliano a Dondero, Marco. Romanzi e saggi. Cit. 

vyd., s. 506. Všechny další citace budou z tohoto vydání. 
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Paní Valenti se vůbec nemírnila, když s ním zůstala sama za závěsy v rohu balkonu. A 

přestože se tato scéna v ústraní zcela shodovala s jistými vysněnými představami, jež ho 

vyrušovaly ze spánku během letních odpolední na Sicílii, nyní mu způsobila nepříjemný pocit 

chladu a mořské nemoci, až mu z toho drkotaly zuby, a nutila ho v myšlenkách tu dámu 

odsoudit. 

Protagonisté Brancatiho románů nejsou schopni ženu uspokojit, volí tedy formu úniku. 

Tento zoufalý čin je i snahou utéct z nudy, utéct sám sobě, ale vždy končí nezdarem. 

Giovanni se v Miláně pod vlivem studených sprch a sportovních aktivit pokouší stát jiným 

člověkem, ale po této zkušenosti se velmi rád navrátí ke svému pohodlnému životu 

svobodného mládence. Není pro něho větší rozkoši než lenošit ve své posteli a potichounku se 

oddávat fantazírování. 

Ma non era passato un minuto, che il materasso si apriva sotto di lui in modo ch’egli profondò 

tiepidamente fra due onde di lana che gli assieparono i fianchi; e il fondo, pur cessando a un 

certo punto di abbassarsi, rimase sempre vago, scivoloso e caldo. [...] Tutto il corpo gli 

s’intiepidì, e fin dai calcagni, che a Milano s’era trascinato dietro come pezzi di ghiaccio, gli 

salì alla testa un’onda di sangue calda e mormorante. Rivide le signore lombarde; ma al 

paragone di come le aveva viste, sembrava che proprio allora fossero ricordi dilavati e ora 

invece donne vere. E che donne!... Gemette piano piano sul cuscino, lasciandovi un po’ di 

saliva. (s. 528) 

Neuběhla ani minuta a už se pod ním matrace rozevřela tak, že se mohl měkce zabořit mezi 

dvě vlněné obliny, které mu sevřely boky; a i když dno v jednu chvíli přestalo klesat, přesto 

zůstávalo neurčité, klouzavé a teplé. [...] Celé jeho tělo, jež za sebou v Miláně vláčel jako kus 

ledu, se rozehřálo a od pat až do hlavy jím stoupala vlna horké a šumivé krve. Znovu si 

představoval lombardské dámy; ale v porovnání s tím, jak se mu jevily dříve, se mu zdálo, že 

tehdy to byly jen mlhavé vzpomínky, a teprve teď skutečné ženy. A jaké ženy! Zasténal 

potichoučku do polštáře a blahem si trochu uslintl. 

Antonio z románu Krásný Antonio vyniká svou fyzickou krásou, kterou mu všichni 

kamarádi závidí. Také v ženách vzbuzuje neodolatelnou touhu se mu přiblížit, protože se těší 

pověsti nespoutaného svůdce a milovníka. Všichni se na něho nemohou vynadívat a dali by 

vše za strávení chvíle v jeho přítomnosti. Otec mu vybere krásnou bohatou snoubenku 

Barbaru, která je Antoniovi zpočátku naivně oddána, protože je zatím vztahy mezi dvěma 

pohlavími netčena, posléze ale zjistí, že v manželství dva lidé nežijí jen z obdivných pohledů 

a nechovají se k sobě jako sourozenci. Jakmile se Barbara svěří svým rodičům, vypukne 

z toho společenský skandál a sňatek je anulován. Antonio se po nezdařeném manželství, kdy 

vyjde najevo, že po tři léta nebyl schopen mít se svou manželkou intimní poměr, uzavře sám 

do sebe a nevychází mezi lidi. Hanba nepadne jen na něho, ale i na celou Antoniovu rodinu a 

všichni její členové se raději straní společnosti. Znovu zde vidíme, jak je v sicilském prostředí 
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důležitá otázka cti, která již byla traktována u Luigiho Pirandella. Umět svést ženu je otázkou 

identity každého opravdového Sicilana a není nic horšího než se tomuto „umění“ zpronevěřit. 

Tato schopnost patří mezi základní výbavu a charakteristiku opravdového muže jihu. 

Výraznou postavou románu je Antoniův cholerický otec, který je dokonalým představitelem 

typického sicilského machismu. Přijetí faktu, že jeho syn není sexuálně nezastavitelný machr, 

jak si myslel, ale ve skutečnosti skrytý impotent, jej psychicky zruinuje. Nemůže tomu uvěřit 

a donutí psychicky zhrouceného Antonia ke lži. Antonio totiž, raději, než by přiznal pravdu, 

odsouhlasí otci, že to udělal schválně. Brancati v případě otcovy charakteristiky opět pracuje 

s literární hyperbolou. Pro otce není nic horšího než pošramocená čest rodiny a ve své fobii 

dojde až k absurdnímu rozhodnutí. V momentě, kdy je město bombardováno, umírá v náručí 

prostitutky, jen proto, aby „očistil“ čest rodiny a dokázal, že stále ještě je pravý sicilský 

macho. Tento zoufalý čin je jen dalším únikem z existenciální krize a ryze paranoidního 

strachu z odsouzení druhými. Vzpomeňme na pomyslné „oko světa“, o kterém mluví 

Leonardo Sciascia a ukazuje je především na tvorbě Luigiho Pirandella. Sicilské oko 

společnosti je mírou všeho, poskytuje zrcadlo nikoliv k tomu, abychom se podívali sami na 

sebe, ale abychom viděli to, jak nás vnímají druzí, a vnucují nám tak naši identitu v rámci 

vztahů ve společnosti.  

„E io mi dovrei vedere ridotto in quello stato? Ma meglio cento metri sottoterra, come dite voi, 

meglio in fondo al mare in bocca ai pesci!... Vi dico di più: meglio condannato all’ergastolo, 

piedi e mani incatenati come a Cristo, ma perdio col mio onore d’uomo […].“84  

„A já bych měl takhle skončit? Líp sto metrů pod zemí, jak říkáte vy, na dně mořským, aby 

mě okusovaly ryby! A ani to nestačí: líp být na doživotí ve vězení, s rukama a nohama 

přibitýma jak Kristus, ale panebože, se svou ctí muže […].“85  

Antoniův neúspěch není jen jeho osobním sexuálním fiaskem, ale odkazuje 

samozřejmě k mnohem obecnější a závážnější nemožnosti jakékoliv změny ve společnosti, 

jejímž je reprezentantem. Sicilané žijí jen sami pro sebe, jsou natolik uzavření a zmítají se ve 

svých individuálních problémech, že nejsou schopni nahlédnout okolní dění. Zmínili jsme 

absurdní chování otce, který utíká do náručí prostitutky, ale v ukázce níže pozorujeme 

Antoniovu trýzeň a strádání, jež je mnohem hlubšího a intimnějšího charakteru. V okamžiku, 

kdy by měl sdílet sounáležitost s ostatními a zabývat se mnohem závažnějšími problémy, jako 

                                                 
84 Brancati, Vitaliano. „Il bell’Antonio.“ In Brancati, Vitaliano a Dondero, Marco. Romanzi e saggi. Cit. vyd., s. 

722–723. Všechny další citace budou z tohoto vydání. 
85 Brancati, Vitaliano. Krásný Antonio. Přel. Zdeněk Frýbort. Praha: Mladá fronta, 1967, s. 153. 

 



65 

 

je umírání lidí, je schopen cítit pouze závist vůči strýci, který se uměl zmocnit ženy, lituje a 

oplakává ryze sobecky pouze sám sebe. U obou postav tedy vnímáme naprostou lhostejnot 

vůči historickým událostem probíhajícím přímo „před jejich nosem“. I přesto, že v ukázce 

introspektivně sledujeme bolest Antonia, je jasné, že tato bolest a potřeba volnosti jednotlivce 

je pouze exemplárního charakteru a odkazuje k trýzni celé společnosti, která trpí pod vahou 

totality. To, jak Brancati využívá příkladných postav k postihnutí a zobrazení mnohem širší 

reality, ještě více ukážeme a rozvedeme v následující kapitole.  

Antonio seguitò a tacere, pur facendo capire che stava con l’orecchio attentissimo. E un’altra 

cosa, lasciò capire improvvisamente, e fu questa: che invece di condannare a compiangere 

Edoardo, per ciò che egli aveva fatto ai piedi della scala, lo invidiava. […] Sempre più forte, 

intenso, scottante, attraverso il filo del telefono, giunse a Edoardo il calore di quell’invidia.“ 

[…] Finché d’un tratto non scoppiò a piangere. Questo non era il pianto di Edoardo: era più 

stretto, più disperato, tutto intramezzato dei sibili di un petto che, da molti anni, non si apriva a 

larghi respiri di felicità. (s. 814–815) 

Antonio mlčel dál, třebaže bylo jasné, že pozorně poslouchal. A rovněž začalo být jasné, že 

místo aby Edoarda za to, co pod schody provedl, odsuzoval nebo litoval, tak že mu závidí. 

[…] A tato stále silnější, mocná a palčivá výheň závosti po drátu dolehla až k Edoardovi. […] 

Dokud se nerozvzlykal on. To však byl jiný pláč: sevřenější, zoufalejší, plný sykotu 

vyházejícího až z hrudi, která se už tolik let neotevřela ve volném, šťastném vydechnutí.      

(s. 222)  

V románu Žhavý Paolo se sexualita hlavního protagonisty i celé mužské části rodiny 

Castoriniů stává opravdu rysem destruktivním, který zatemňuje mysl. Racionální přemýšlení 

se tu zcela poddává sexualitě, která je spojena i s pocitem nadřazenosti nad ostatními. Pasivita 

a nicnedělání je dána geneticky a žádná z postav se už ani nepokouší o změnu. Tato nemoc 

jako by se předávala z generace na generaci synů, kteří nejsou schopni myslet na nic jiného 

než na sex a jídlo. Pozorujeme tedy postupnou degeneraci rodiny po stránce fyzické i 

mentální. Michele, Paolův otec je jako jediný nositelem inteligence, zdravého rozumu a dá se 

říci, že zobrazuje samotný autorův hlas a jeho touhu v sobě znovuobjevit umírající racionalitu 

a s ní spojený pocit štěstí. Osud této postavy vyznívá velmi pesimisticky až katastrofálně a 

Michele pod vlivem fyzického i psychického utrpení spáchá sebevraždu. Zde se více než jinde 

Brancati uplatňuje sicilské gallismo jako destruktivní stav, projevující se negativně ve vztahu 

ke světu, společnosti i k sobě samým. 

La famiglia era carica di una tale sensualità che non era possibile vedere insieme tre o quattro 

suoi componenti senza venir colpiti da una scossa, come nell’acqua al passaggio di un branco 

di torpedini. I loro occhi, agressivi e molli, specialmente quelli uomini ove il desiderio 
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improvviso della preda appariva e spariva come subito nello stato costante di torpore e dolce 

seduzione come lampo nello scirocco, gli occhi che, in alcuni di loro, […] sembravano 

proiettili in procinto di esplodere […]. (s. 849) 

Rodina byla nabitá takovou smyslností, že nebylo možné spatřit tři nebo čtyři její členy 

najednou, aniž byste byli zasaženi silným proudem, podobně jako když ve vodě proplouváte 

hejnem rejnoků. Jejich útočné a hebké oči, zvláště těch, u kterých se nenadálá touha po kořisti 

objevovala a zase mizela tak rychle jako záblesk během scirocca v nepřetržitém stavu 

netečnosti a sladkého vábení, oči, jež u některých z nich, […] vypadaly jako střely schopné 

každou chvíli vybuchnout […]. 

Pokud si vybavíme povídku Vlčice Giovanniho Vergy, zdá se, že je možné spatřovat 

určité paralely. Verga zdůrazňuje již samotným pojmenováním jakousi animalitu postavy, ve 

které se vzdouvá agresivní chování, jež využívá při svádění Nanniho. Podobně jako Vlčice je 

i rodina Castoriniů považována za vyvrhele společnosti kvůli své odlišnosti. Vnímáme zde 

znovu i fatalistické předurčení a nemožnost úniku. Zatímco u Vergovy postavy Vlčice ani 

nepředpokládáme možnost racionálního úsudku a postava tím sama ani nijak netrpí, u rodiny 

Castoriniů sledujeme postupnou degradaci lidského myšlení a nemožnost dosáhnout 

jakéhokoliv štěstí a úspěchu ve veškerém konání. Jsou natolik ovládáni svou smyslností a 

chtíčem, že nejsou schopni konfrontace s „vyššími“ problémy společenského nebo 

historického charakteru. Ustrnuli ve svém vývoji, zůstávají zakrnělí a nové době nejsou 

mentálně uzpůsobeni. V Brancatiho pojetí tedy mnohem více vnímáme tento morální aspekt a 

obžalobu společnosti, která se nevyvíjí spolu s dobou, zůstává stát na místě. 

 

4.4  Komické a zoufalé zobrazení nudy a morálního společenského 

úpadku  

 

Pro ztvárnění nudy, která provázela fašistické dvacetiletí, si Brancati vybral anonymní 

postavu Alda Piscitella z povídky Stařec v holínkách, která má exemplární funkci. Tichá 

rebélie obyčejného člověka z lidu, pojímaná jak jinak než v humoristickém klíči, je velmi 

ostrou kritikou a satirou na tehdejší společnost. Aldo Piscitello se stane členem fašistické 

strany z donucení, ale ve skrytu duše se fašistou být necítí a udělá to jen proto, aby uživil 

rodinu. Aldo Piscitello není výrazná postava, není to hrdina, nepáchá žádné heroické činy, 

naopak to je člověk obyčejný, nenápadný, který trpí v tichosti. Nemá žádné ambice, projekty 

do budoucna, a přesto uvnitř sebe cítí, že je něco špatně a má potřebu alespoň nějaké osobní 
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revolty. A jeho doba jej semele. Příběh je ukázkou toho, jak historické události zasahují i do 

nejvzdálenějších provičních míst a do života zcela obyčejných lidí. Protagonistovo setrvání 

v práci na radnici je podmíněno vstupem do fašistické strany a celá rodina se musí podílet na 

aktivitách s tím spojených. Jeho žena ve vstupu do strany neshledává žádný problém ani se jí 

to nijak nepříčí. Brancati mnohokrát ve svých esejích vyjádřil nespokojenost s dobou, ve které 

žije, a kritizoval morální i myšlenkovou degradaci společnosti, která fakta jen pasivně přijímá 

a nepřemýšlí o nich. Zde tedy prostřednistvím manželčiných slov můžeme zpozorovat 

exemplární ukázku společenské „tuposti“, kde Brancatiho kritika zaznívá velmi ostře. 

 

„In fondo,“ disse la moglie, „il fascismo è una gran bella cosa!“ 

„Non dico di no,“, fece egli che, nei giudizi, era sempre rispettoso. 

„Ha fatto le strade; c’è ordine; nessuno più disturba i galantuomini; ti ricordi quando i 

comunisti ti fischiarono perché avevi in mano il pachetto di dolci, che poi non era nostro?...“ 

„Era del signor sindaco,“ disse Aldo Piscitello. 

„Mi piace come fa crescere i giovani! Guarda che i giovani vanno pazzi per Mussolini!“ 

„Non dico di no, non dico di no! Mai o mi son fatto sempre gli affari miei, e ora non so che 

cosa vogliano con questo fascismo!“86 

 

 „Když se to tak vezme,“ řekla manželka, „fašismus je přece velká a krásná věc!“ 

 „Neříkám, že není,“ odpověděl, protože k názorům druhých měl vždycky respekt. 

„Postavil silnice; je tu pořádek; nikdo už neobtěžuje čestné lidi; pamatuješ, jak na tebe 

komunisti pískali, protože jsi držel balíček se sladkostma, který pak ani nebyl náš?“ 

„Patřil panu starostovi,“ řekl Aldo Piscitello. 

„Líbí se mi, jak vychovává mladé! Jen se podívej, jak mladí blázní po Mussolinim!“ 

„Neříkám, že ne, asi máš pravdu! Ale já jsem si vždycky všechno dělal po svém a teď nevím, 

co se tím fašismem myslí!“ 

 

Po pádu režimu čeká ale Alda Piscitella další nemilé překvapení, a to, když ho tentýž 

starosta kvůli špatnému kádrovému profilu propouští ze zaměstnání podruhé. Aldo Piscitello 

se stane obětí své doby a politiky, se kterou nechtěl mít nic společného. Podobně jako 

Vergovy postavy je tím poraženým, chybí mu rozhodnost a vůle k protestu, k usilí o změnu, 

proto se nechává vláčet jako loutka. Teoreticky tuto úvahu rozvíjí Brancati v již zmíněné 

pronikavé eseji o totalitních režimech. Společnost, která je ovládána totalitním režimem se 

mění ve společnost loutek, kde za nitky tahá jediná osoba a tou je diktátor.  

 
Senonché una mattina del 1930, il podestà lo chiamò nel suo gabinetto e gli disse:  

„Io dovrei licenziarla perché lei non è iscritta al fascio!“ 

                                                 
86 Brancati, Vitaliano. „Il vecchio con gli stivali.“ In Brancati, Vitaliano a Dondero, Marco. Racconti, Teatro, 

Scritti giornalistici. Cit. vyd., s. 207. Všechny další citace budou z tohoto vydání. 
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Piscitello si fece pallidissimo, portò la testa indietro indietro, e disse: 

„Mamma!...“ 

Poi cadde a sedere su una sedia imbottita posta davanti al tavolo. 

[…] 

„... Non posso fare altrimenti! Devo eseguire, e nel modo più rigido, l’epurazione! So come lei 

la pensava. Ma il fatto è che lei è squadrista! Diamine, squadrista!...“ (s. 205, 237) 

 

Jenže jednoho rána roku 1930 si ho starosta zavolal do své kanceláře a řekl: 

„Měl bych vás propustit, protože nejste členem strany!“ 

Piscitello zbledl, zaklonil hlavu, a řekl: 

„Maminko!“ 

Pak si kecl na zadek na polstrovanou židli před stolem. 

[…] 

„… Nic jiného mi nezbývá! Musím plnit příkazy, a to v té nejtvrdší formě, takže čistka! Vím, 

jak jste smýšlel. Ale faktem zůstává, že jste skvadrista! Panebože, skvadrista!“ 

 

Podobně ostrá kritika zaznívá z povídky Nuda v sedmatřicátém, kde je hlavním 

hrdinou Domenico Vannantò a odehrává se v Caltanissettě. To, že problém nudy se netýká jen 

hlavního hrdiny, ale zasahuje celou společnost jako nemoc, pochopíme již z popisu na 

začátku povídky. 

 

Chi non conosce la noia, che si stabilì in Italia nel 1937, manca di una grave esperienza che 

forse non potrà avere più mai, nemmeno nei suoi discendenti, perché è difficile che si ripetano 

nel mondo quelle singolari condizioni. 

Non che tutti in Italia si annoiassero, o almeno credessero di annoiarsi. La maggior parte anzi 

credeva il contrario, di star bene o addirittura di essere felice.87  

   

Kdo nepoznal nudu, která se zmocnila Itálie v roce 1937, přišel o jednu velmi důležitou 

zkušenost a je dost možné, že tuhle příležitost on a ani jeho potomci už nikdy mít nebudou, 

jelikož těžko na světě ještě někdy nastanou takovéto jedinečné podmínky. 

Ne že by se všichni v Itálii nudili nebo alespoň měli pocit, že se nudí. Většina společnosti byla 

dokonce přesvědčena o opaku, věřili, že se mají dobře a že jsou přímo šťastní. 

 

Již od začátku tedy velmi intenzivně vnímáme jakési prokletí doby, v němž se hrdina 

se marně pokouší bojovat s nudou přimknutím se k práci, povyražením si s ženami, ale nic 

nezabrání tomu, aby nebyl nucen neustále zívat. Zcela bezelstně odešle příteli žertovný 

telegram, v němž si stěžuje na nudnou dobu, zatímco ostatní zažívají nejlepší léta svého 

života. Ačkoliv tento akt nebyl míněn jako kritika režimu, ihned se k němu domů dostaví 

policie, která jej vyslýchá a chce znát důvod této nudy. Donutí Vannanta, aby jim podepsal 

                                                 
87 Brancati, Vitaliano. „La noia del ’37.“ In Brancati, Vitaliano a Dondero, Marco. Racconti, Teatro, Scritti 

giornalistici. Cit. vyd., s. 275. Všechny další citace budou z tohoto vydání. 
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prohlášení, ve kterém stojí: Níže podepsaný Vannantò a tak dále prohlašuje, že lid je šťastný, 

že má za vůdce toho, koho má, a je v této době velmi spokojený…88 (s. 284) 

Vannantò ještě podtrhne tuto absurdní situaci tím, že přímo před policejním úředníkem 

z nudy spáchá sebevraždu. 

 

„Ehi, dico a voi: che avete fatto?“ urlò il questurino, stravolto dalla paura. 

„Credo di essermi ucciso!“ rispose Vannantò, col consueto tono di noia, reso leggermente più 

roco dalla gola sfracellata. (s. 284) 

  

„Hej, mluvím na vás: co jste to udělal?“ vykřikl policejní úředník zděšeně. 

„Myslím, že jsem se zabil!“ odpověděl Vannantò svým obvyklým nudným tónem v hlasu, jenž 

teď zněl mírně ochraptěle vinou rozřízlého hrdla. 

  

Zde znovu vnímáme již vícekrát zmíněný paradox, kdy smrt není vyjádřena jako 

nějaký heroický čin, symbol protestu, ale jako nejzoufalejší gesto, ke kterému se postavy 

uchýlí, protože nemají na výběr a nejsou schopny žít a přežívat v tomto typu společnosti. 

Zároveň postrádají dar pragmatického myšlení, schopnosti využít nové situace ve svůj 

prospěch, které budeme sledovat ve vykreslení postav Leonarda Sciascii. Baron Garziano 

v povídce Čtyřicátýosmý se nebude stydět za svou bezpáteřnost a slizskost a i přes prvotní 

nesympatii k italskému sjednocení vřele uvítá Garibaldiho ve svém domě jen proto, že cítí, že 

to tak pro něho bude výhodnější. Strýček ze Sciasciovy povídky Tetička z Ameriky, který se 

na rozdíl od Alda Piscitella rozhodl sám k podpoře fašismu, se ukáže jako největší zbabělec –

místo aby přiznal svou morální zkaženost a uvědomil si svou chybu, utíká do Ameriky, jež 

mu poskytne nový způsob žití, aniž by se musel ohlížet za svou minulostí a zpytovat svědomí. 

Brancatiho hrdinové jsou ještě z rodu „čistých duší“, o kterých mluví Bontempelli 

v souvislosti s Pirandellem a jejichž primární kvalitou i prokletím je jejich nefalšovaná 

upřímnost a bezelstnost.89 U obou autorů, jak si ještě ukážeme, můžeme postihnout ostrou 

kritiku společnosti a výhrady k absenci protifašistického odboje, který se na Sicílii, na rozdíl 

od jiných oblastí, nekonal. Sicilská uzavřenost, lhostejnost a pohodlnost tedy i tentokrát 

zvítězily na plné čáře. 

                                                 
88 Il sottoscritto Vannantò ecettera dichiara che il popolo è felice di avere come Capo Colui che ha e 

contetissimo dei tempi presenti… 
89 Srov. Sciascia. Leonardo. „Pirandello e pirandellismo.“ In Sciascia, Leonardo a Ambroise, Claude. Opere. 

(1984–1989). Cit. vyd, s. 1033. 
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5 Leonardo Sciascia 

 

5.1 Sicílie milovaná i nenáviděná 

 

Leonardo Sciascia jako jediný z námi traktovaných spisovatelů svůj rodný ostrov nikdy 

neopustil. Prostředí Sicílie mu bylo tak blízké, že se dá říci, že celý svůj život zasvětil jejímu 

zkoumání. A to ze všech hledisek – historického, sociálního, politického i antropologického. 

Všechna literární díla Leonarda Sciascii můžeme považovat za jeho velmi osobní zpovědi, 

které jsou pevně svázány s jeho vlastním životem a prožíváním. Sciascia je dalším z řady 

empirických autorů spisovatelů po vzoru Luigiho Pirandella, jejichž díla jsou silně ovlivněna 

tím, že se narodili a žili na Sicílii. Uvedeme zde nejdůležitější momenty autorova života, 

protože si myslíme, že jsou pevně svázány s jeho literární tvorbou a budou dobře ilustrovat 

témata probíraná v této kapitole. 

Pohled Leonarda Sciascii vychází zdola, jeho děd pracoval celý život v sirném dolu (již 

ve svých devíti letech se stal carusem a pracoval zde jako správce až do své smrti). Sciascia 

ve svých pamětech na děda často vzpomíná a z jeho slov dokážeme vycítit, že právě on byl 

jeho morálním i lidským vzorem. Dozvídáme se, že i přes výhružky a jasné ekonomické 

výhody se nikdy nesnížil ke spolupráci s místní mafií. A právě tuto tvrdohlavost a smysl pro 

poctivost a čest, kterou zdědil i Leonardo, dědovi jeho rodina vyčítala. Hodnota muže se totiž 

na Sicílii měřila a měří dle schopnosti vydělat a přinést do rodiny peníze, ale jelikož to jeho 

děd nikdy nedokázal, ostatní členové rodiny jej měli víceméně za hlupáka.90 Tento dědův 

bezmezný smysl pro čest a poctivost Leonardovi velmi imponoval a zřejmě načrtl jeho 

budoucí směřování v životě.  

 

Na svého dědečka jsem pyšný; jednu dobu se mě ostatní často vyptávali: „Ty jsi Leonardo, 

vnuk Leonarda? Tvůj děd byl čestný člověk.“ Čestnost je velká potlačená ctnost mnoha 

Sicilanů. Měl ji i můj otec, ale v jiné formě. Můj otec například vstoupil do fašistické strany, 

aby získal práci (bez stranické legitmace byl člověk odsouzen zůstat bez práce); můj dědeček 

by tohle nikdy neudělal.91 

                                                 
90 Viz Sciascia, Leonardo. La Sicilia come metafora. Intervista di Marcelle Padovani. Milano: Mondadori, 1979, 

s. 13 
91 Io sono orgoglioso di mio nonno; un tempo mi capitava spesso di sentirmi dire: „Tu sei Leonardo, il nipote di 

Leonardo? Tuo nonno era una persona onesta.“ L’onesta, gran virtù soffocata di molti siciliani. Anche mio padre 
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Leonardo Sciascia si v životě zvolil povolání učitele, které svým způsobem považoval 

i za své poslání. Nepocházel z bohaté rodiny, univerzitní studia si tedy dovolit nemohl a 

učitelskou profesi zvolil i z ryze ekonomických důvodů, aby uživil rodinu. V neposlední řadě 

jeho rozhodnutí napomohlo i to, že chtěl zůstat v rodném provinčním prostředí. Nebyl typem 

komunikativního extroverta a na tuto profesi si musel zvykat stejně jako jeho žáci na něho. 

Zároveň mu ale školní prostředí pomohlo ještě více procítit a rozpoznat skutečné problémy 

Sicílie. Učitelství nebylo lehké, podněcovat chudé hladové sicilské děti k intelektuální 

činnosti a rozvíjet jejich myšlení v přeplněných třídách se mnohdy zdálo i úkolem nadlidským 

a Sciascia touto bezmocí velmi trpěl.92  

 

Tento přechod do školy nebyl jednoduchý, pak jsem si zvykl a i žáci si zvykli na mě. V té 

době byly třídy přeplněné, rozvrh hodin unávný, zejména ten odpolední v létě, ale nejhorší 

bylo, že nejméně třicet ze čtyřiceti dětí trpělo hladem. […] Hovořit k vyhladovělým dětem o 

osobnostech typu Mazziniho, Garibaldiho nebo se rozpovídat o renesanci pro mě bylo 

opravdové a skutečné utrpení.93 

  

Sicílie už od 19. století byla zemí vysoké migrace, nejdříve se místem druhého domova 

stalo Tunisko, poté následovala velká emigrační vlna do Francie, ale největší únik Sicilanů 

měl za cíl Spojené státy americké. Od roku 1924 nebyla emigrace fašistickým režimem 

povolena, Sciasciův otec pobýval mimo rodný ostrov ještě v letech 1912–1919, nějaký čas 

pracoval v newyorské prádelně, o své zkušenosti však příliš nemluvil.94 Leonardo Sciascia 

popisuje, jak obyvatelé Racalmuta pohlíželi na Ameriku se strachem, zdálo se jim, že každý, 

kdo se odhodlal opustit rodinu a vydal se za prací za oceán, byl stižen obzvláště hořkým a 

negativním osudem. Ti, kteří se navrátili, se jim zdáli amerikanizovaní a pohlíželi na ně 

s despektem, jako by se tam stali hloupějšími. Představovali si Ameriku jako místo, kde se 

neumělo žít, kde se člověk pachtí v potu tváře a jeho smysly celkově otupí. Navrátivší se 

emigranti zapomněli mluvit dialektem a racalmutští se jim vysmívali kvůli jejich přízvuku. Ti 

                                                                                                                                                         
la possedeva, ma in chiave diversa. Per esempio, mio padre si era iscritto al partito fascista per trovar lavoro 

(senza la tessera del partito, era quasi inevitabile restare disoccupati); mio nonno non l’avrebbe mai fatto. 

Tamtéž, s. 13. 
92 Tamtéž, s. 23. 
93 Questo passaggio alla scuola è stato difficile, poi mi sono adattato, gli scolari si sono abituati a me. In quell’ 

epoca le classi erano sovraffollate, gli orari faticosi, soprattutto quelli pomeridiani estivi, ma la cosa peggiore era 

che almeno trenta scolari su quaranta erano tormentati dalla fame. […] Parlare a bambini affamati di personaggi 

come Mazzini, Garibaldi o dilungarsi sul Rinascimento, era una vera e propria sofferenza. 

Tamtéž, s. 23–24. 
94 Viz tamtéž, s. 25. 
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zase byli zklamáni, že se v jejich zemi nic nezměnilo, že je tam špína jako dříve. Nedůvěřivě 

pozorovali chování příbuzných a zdálo se jim, že všichni touží jen po jejich penězích, což 

byla i pravda.95 Sciascia popisuje konkrétní zkušenost po navrácení otce takto:  

 

Při návratu do Racalmuta chtěl vše vymazat, jako by to období vůbec nikdy neexistovalo. 

Někteří další, kterým se jako jemu podařilo vrátit se do vlasti, svírali rty, jež se vždy zužovaly, 

kdykoliv se v jejich přítomnosti mluvilo o Americe. Člověk z nich nemohl vyrazit ani 

hlásku.96 

 

Sciasciův život i tvorba jsou pevně svázány s velkými evropskými změnami, které se 

ho jako každého jiného člověka osobně dotýkaly. Zajímavou reflexi poskytuje Sciasciův 

popis pocitů, které se ho zmocňovaly během kolonizační intervence Itálie v Etiopii. Z jeho 

slov opět cítíme, z jaké pozice tento velký italský ideál, který se proměnil spíše ve frašku, 

vnímal. A byla to pozice outsidera z malého provinčního města, nejzazšího koutku Itálie, jenž 

alespoň na chvíli věřil, že by se mohl stát součástí velkých dějin. 

 

Válka v Etiopii ve mně například vyvolala rozpor vzhledem k tomu, co špatného a směšného 

jsem postupně ve fašismu odhaloval: vjelo do mě určité nadšení pro onu vojenskou akci a pro 

samotný fakt, že Itálie byla odsouzena a ekonomicky „blokována“ ostatními neméně 

imperialistickými a kolonialistickými státy. Myslím, že ve mně zafungoval, pokud jde o tu 

válku, jakýsi druh třídního instinktu, kdy jsem se cítil součástí chudého národa, kterého bohaté 

národy chtějí zadusit… Za krátký čas, spolu s válkou ve Španělsku, se můj odpor k fašismu 

stal zřetelným a absolutním.97 

 

Ale až válka ve Španělsku se stane tou neblahou příčinou, která mu otevře oči. Jak si 

ještě ukážeme, právě v povídce L’antimonio (1960, Důlní plyn, č. ukázka Antimon, in: Tíha 

naděje, 1963) se promítá Sciasciovo trauma absence protifašistického odboje na Sicílii a další 

zrada, jež byla provedena na Sicílii ze strany státu. I v dokumentární reportáži Le parocchie di 

Regalpetra (1956, Farnosti regalpetrské) tvrdě obžalovává režim a viní jej z podlosti, když 

                                                 
95 Viz tamtéž, s. 25–26. 
96 Tornato a Racalmuto, ha voluto cancellare tutto, quasi che quel periodo non fosse mai esistito. I pochi altri 

che, come lui, erano riusciti a rimpatriare, serravano le labbra, tanto da assottigliarle, quando si nominava 

l’America al loro cospetto. Non si riusciva a cavar loro una parola di bocca. 

Tamtéž, s. 25 
97 La guerra d’Etiopia, per esempio, provocò in me una contraddizione riguardo a quel che venivo scoprendo di 

brutto e di ridicolo nel fascismo: mi diede un certo entusiasmo e per l’impresa militare in sé e per il fatto che 

l’Italia era condannata ed economicamente „assediata“ da altri stati non meno imperialisti, non meno colonialisti. 

Credo, che agisse, in me, riguardo a quella guerra, una specie di istinto di classe, il sentirmi parte di un popolo 

povero che i popoli ricchi volevano soffocare… Poco più tardi, con la guerra di Spagna, la mia avversione al 

fascismo divenne netta, assoluta 

Tamtéž, s. 9 
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jeho nejchudší spoluobyvatelé odcházeli válčit do Španělska, ne proto, že by se chtěli bít za 

nějaké ideály, ale proto, že měli hlad. Mussolini jim nabídl práci – ve válce, kde zemřeli. 

V Sciasciových slovech rozeznáváme obrovskou bezmoc a zoufalství z bezpráví, jež je 

pácháno na chudácích, a autor mluví o pocitech nenávisti vůči režimu, který tuto 

nespravedlnost dopustil. Až velmi hořce si uvědomoval Mussoliniho povšechná a nepravdivá 

slova, pronesená v srpnu v roce 1937 na Italském fóru v Palermu. A od té chvíle se Sciasciův 

odpor k fašistickému režimu čím dál více stupňoval. Právě v této nenávisti 

k ultrapravicovému režimu můžeme vysledovat Sciasciovu pozdější inklinaci k levicovému 

smýšlení, jež po válce vetšině Italů nebyla cizí. 

 

Nastává jedna z nejšťastnějších dob v historii vašeho ostrova za poslední čtyři tisíciletí… 

Veškerá energie státu bude odteď s maximální intenzitou soustředěna na vás, protože Sicílie 

představuje geografické centrum říše.98  

 

Sciasciův odpor k fašismu se stupňuje pod vlivem událostí a v jeho myšlenkách tak 

můžeme pozorovat krystalizaci ústředního a zcela zásadního problému, jejž analyzuje a 

promítá do všech svých literárních děl, a sice otázku střetávání iracionálního principu násilí 

(ať už je to násilí fyzické, či psychické) s principem rozumu. Dochází k velmi trpkému 

závěru, který se ovšem dal očekávat: sicilská společnost není již ze své podstaty postavena na 

rozumovém principu pojímání věcí. A absenci rozumového chápaní v době italského 

„černého dvacetiletí“ zcela jistě vnímáme i v širším italském a evropském kontextu, k němuž 

se jeho kritika vztahuje. To je hlavní zjištění a pro Sciasciu se toto odkrývání a odhalování 

pravé podstaty věcí stává posedlostí, jeho celoživotním úkolem i posláním. 

 

[…] první dvacetiletí svého života jsem strávil ve společnosti dvojnásobně nespravedlivé, 

dvojnásobně nesvobodné a dvojnásobně nerozumové. Totiž ve společnosti – nespolečnosti. Té 

sicilské, již Pirandello zobrazil tím nejvěrnějším způsobem. A fašistické. Hledal jsem sám 

v sobě (a mimo sebe pouze v knihách) způsob a prostředky, jak zareagovat, jednak na 

fašismus, a přitom neopomíjet to, že jsem Sicilan. O samotě. A tedy, celkem vzato, 

neuroticky. Chci tím říci: zcela určitě vím, že během těch dvaceti letech jsem si vypěstoval 

jakousi „neurózu z rozumu“, z rozumu, jenž kráčí po okraji nerozumu.99 

                                                 
98 Si inizia per la vostra isola un’epoca tra le più felici che abbia mai avuto nel corso dei suoi quattro millenni di 

storia… Le energie dello Stato saranno d’ora innanzi con maggiore intensità convogliate verso di voi, perché la 

Sicilia rappresenta il centro geografico dell’Impero. 

Smith, Mack, Denis: Storia della Sicilia medievale e moderna, Bari: Editori Laterza, 1971, s. 708. 
99 […] ho passato i primi vent'anni della mia vita dentro una società doppiamente non giusta, doppiamente non 

libera, doppiamente non razionale. Una società – non società, in efetti. La Sicilia, la Sicilia di cui Pirandello ha 

dato la più vera rappresentazione. E il fascismo. E sia al modo di essere siciliano sia al fascismo ho tentato di 

reagire cercando dentro di me (e fuori di me soltanto nei libri) il modo e i mezzi. In solitudine. E dunque, in 
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Podobně jako u všech námi traktovaných autorů vnímáme Sciasciovo sepětí 

s prostředím Sicílie. Jak jsme již vyjádřili výše, autorovým celoživotním cílem bylo 

„ukazovat pravdu“. Ať už ta pravda byla jakákoliv. Nemáme ale pocit pouhého objektivního 

zaznamenávání faktů bez jakékoliv autorovy invence či penetrace. Naopak, Sciascia sicilskou 

společnost pozoroval zevnitř, byl její součástí a jeho nazírání je podobně jako to Pirandellovo 

veskrze subjektivní a vychází z jeho vlastních empirických zkušeností. Snahu o postižení 

faktů, mimetického zobrazení skutečnosti vnímáme nejvíce ve Farnostech regalpetrských, 

které taktéž vyhovují tehdejším neoralistickým postulátům. V dalších dílech, Čtyřicátýosmý 

(1958, č. výbor Vzácní hosté, 1962), Tetička z Ameriky (1958, č. výbor Vzácní hosté, 1962), 

Sciascia čím dál více užívá prostředků fokalizace a subjektivizace, což souvisí i s výběrem 

mladých protagonistů, u nichž sledujeme jejich myšlenkové i morální zrání, a žánrově tedy 

tato díla můžeme přiřadit k menším bildungsrománům. V povídce Důlní plyn, kde se poprvé 

objevuje téma násilí, jak správně akcentuje ve své eseji100 Jiří Pelán spolu s autorem 

sciasciovské monografie Claudem Ambroisem, se zase podíváme na tragický osud Sicilanů 

v souvislosti s občanskou válkou frankistického režimu ve Španělsku.  

 

Co se týče mě samotného, domnívám se, že spisovatel je člověk, jenž žije a nechává žít pravdu, 

vyjímá z celku základ, rozkládá a zdvojnásobuje – pro sebe a pro ostatní – radost z žití. I když 

zobrazuje strašlivé věci.101 

 

 

 

5.2 Bezvýchodnost reality sicilského venkova 

 

Ve Farnostech regalpetrských Sciascia svým literárním zpracováním poskytuje 

kompletní obraz života jedné vesnice (za kterou se zjevně skrývá Sciasciovo rodiště) a jejích 

obyvatel, a to z hlediska historického, sociologického i politického. Sciascia tu není jen 

                                                                                                                                                         
definitiva, nevroticamente. Voglio dire: so benissimo che in quei vent’anni ho finito con l’acquisire una specie di 

„nevrosi da ragione“, di una ragione che cammina sull’orlo della non ragione. 

Sciascia, Leonardo. La Sicilia come metafora. Cit. vyd., s. 5. 
100 Srov. Pelán, Jiří. „Morality Leonarda Sciasci.“ In Pelán Jiří. Kapitoly z francouzské a italské literatury. Praha: 

Torst, 2000, s. 271. 
101 Da parte mia, ritengo che lo scrittore sia un uomo che vive e fa vivere la verità, che estrae dal complesso il 

semplice, che sdoppia e raddoppia – per sé e per gli altri – il piacere di vivere. Anche quando rappresenta 

terribili cose. 

Tamtéž, s. 78. 
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objektivním pozorovatelem, i když citelně vnímáme autorovu snahu o vskutku dokonalé 

dokumentární svědectví, kterým nám život na vesnici přibližuje, ale jeho pohled je 

subjektivní, sám je členem této vesnice, vnímá ji očima jejích obyvatel a sžívá se s jejich 

problémy, nejsou mu lhostejné a sám jimi trpí, jeho analýza je tedy velmi přesná a penetrace 

hloubková. 

V této reportážní eseji se setkáváme s načtrnutím všech velkých témat, které bude autor 

zpracovávat ve své pozdější tvorbě. Z hlediska historického se tu objevuje kritika 

nepovedeného risorgimenta a zklamání nadějí, které Sicilané vkládali do Garibaldiho tažení, 

jak už jsme viděli vícekrát. Pokračuje ve vystižení jakéhosi predestinovaného údělu a prokletí 

v čase, kdy ostrov stíhají samé nesnáze. 

 

Regalpetrou prošli garibaldovci, jednoho muže postavili čelem ke zdi jednoho kostela a 

zastřelili ho, byl zastřelen chudý zloděj z venkova stojící čelem ke zdi kostela Svatého 

Františka; pamatoval si na to dědeček jednoho mého přítele, bylo mu osm let, když tudy 

procházeli garibaldovci, koně nechali na hradním nádvoří a pobyli jen tu proto, aby zastřelili 

toho muže, a šli zase dál, důstojník byl blonďák jako nějaký Němec.102 

 

Pokud se zaměříme na sociální hledisko, nemůžeme opět přehlédnout Sciasciovo 

zobrazení katastrofálního života chudých horníků v sirných dolech. A ještě více chápeme 

tragiku osudu a nemožnosti změny, podobně jako jsme je viděli již u Giovanniho Vergy. I zde 

rodině odchodem do války budou chybět nejmladší mužští členové jako jednotlivé prsty u 

rukou. 

 

Carusi a picconieri dál pracovali v pekle sirného dolu dvanáct až čtrnáct hodin denně, pole 

nerodila a nádeníci pracovali po celý rok pouze proto, aby mohli splatit dluh z obilí, co 

hospodáři chamtivě vyžadovali předem, nábory braly rodinám ruce k práci […] vyslechl jsem 

od jednoho starého zemědělce vyprávění, že v momentě, kdy se měl dostavit k odvodu, zaslechl 

v noci svého otce, jak žádá matku o radu – Co myslíš? Mám mu vydloubnout oko, nebo 

useknout prsty u nohou?103 

                                                 
102 Passarono i garibaldini da Regalpetra, misero un uomo contro il muro di una chiesa e lo fucilarono, un povero 

ladro di campagna fucilato contro il muro della chiesa di San Francesco; se ne ricordava il nonno di un mio 

amico, aveva otto anni quando i garibaldini passarono, i cavalli li avevano lasciati nella piazza del castello, il 

tempo di fucilare quell’uomo e via, l’ufficiale era biondo come un tedesco. 

Sciascia, Leonardo. „Le parochie di Regalpetra.“ In Sciascia, Leonardo a Ambroise, Claude. Opere. (1956–

1971). Milano: RCS Libri, 2003, s. 23. Všechny další citáty budou z tohoto vydání. 
103 Carusi e picconieri continuarono a lavorare nell’inferno della zolfara per dodici quattordici ore al giorno, le 

terre non rendevano e i braccianti lavoravano tutto l’anno solo per pagare il debito del grano che i padroni 

avaramente anticipavano, la leva toglieva alle famiglie braccia per il lavoro […] ho sentito raccontare da un 

vecchio contadino che, quando per lui venne il momento di presentarsi alla leva, di notte sentì suo padre chiedere 

consiglio a sua madre – che dici? gli cavo un occhio o gli faccio saltare le dita di un piede? 

Tamtéž, s. 23. 
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To, co se jej jako pedagoga přirozeně dotýkalo nejvíce, byly katastrofální poměry ve 

školství. Bezvýchodnost situace a nemožnost, jakkoliv přispět k nápravě, si tu rovněž 

uvědomujeme velmi citelně.  

 

Děti horníků ze sirných dolů a pracovníků na salině jsou o něco bystřejší než děti zemedělců. O 

prázdninách zemědelci odvedli děti na venkov, kde pracovali. V březnu už je do škol neposílali; 

jedině když si nebyli jistí, jestli projdou do dalšího ročníku. Potřebovali, aby jim pomohli se 

sběrem bobů. A proto mě v prvních březnových dnech otcové zastavovali o nedělních večerech 

na ulici, aby se mě zeptali na jejich prospěch. Vím, proč se mě na to ptají, a odpovídám co 

nejvyhýbavěji, asi ho nechám projít, není to s ním až tak zlé. Kdybych řekl pravdu, třída by se 

mi vylidnila, přišel bych ke zkouškám asi tak s desítkou žáků.104 

 

Sciascia rovněž zajímavě rekapituluje zkušenost s fašistickou diktaturou. Sicilskou 

netečnost k dějinám, kterou už jsme už ilustrovali na mnoha případech, dobře dokazuje na 

historce ze života rodiny, kdy strýc jeho otce jednoho dne přinesl malý obrázek Giacoma 

Matteottiho, který se kvůli své „bojovnosti za pravdu“ stal fašistickému režimu nepohodlným 

a byl nemilosrdně odstraněn. Popisuje typicky sicilské vyhýbavé chování některých členů 

rodiny: teta prohlásila, že je vše v rukou Boha, rozplakala se a schovala obrázek do přihrádky 

u šicího stroje. Pokaždé když přihrádku otevřela a malý Leonardo se po obrázku ptal, 

vynadala mu se slovy, že o této záležitosti se nemluví. Když se pídil po důvodu, dostalo se mu 

prosté odpovědi: „Protože ho nechal zabít on.“105 A od druhé tety se dozvěděl: „Musíš se toho 

obrázku zbavit, ještě by se nám mohla přihodit nějaká nepříjemnost.“106  

 

Jen zlehka načrtává sicilskou nejtrpčí zkušenost a povolání chudých horníků do režimně 

„spřáteleného“ Španělska, kterou potom plně rozvíjí v povídce Důlní plyn traktované v závěru 

této práce. A vyjadřuje hlubokou úzkost nad jejich osudem a obžalovává tak totalitní režim ze 

snad největší zrady, které se dopustil na Sicílii a Sicilanech. Sciasciova kritika a obžaloba je 

                                                 
104 I figli degli zolfatari e dei salinari sono un pò più svegli dei figli dei contadini. Nei giorni di vacanza i 

contadini conducono i figli in campagna, li fanno lavorare. A maggio non li mandano più a scuola; a meno che 

non siano certi che saranno promossi. Hanno bisogno di aiuto per la raccolta delle fave. È per questo che nei 

primi di maggio i padri mi fermano per strada, la sera della domenica, e mi chiedono del profitto dei figli. Io so 

perché me lo chiedono e rispondo nel modo più evasivo, forse sarà promosso, non va poi tanto male. Se dicessi 

la verità, mi si spopolerebbe la classe, arriverei agli esami con una diecina di alunni. 

Tamtéž, s. 97–98. 
105 „Perché lo ha fatto ammazzare quello.“ 

Tamtéž, s. 35. 
106 „Devi farlo sparire quel ritratto, vedrai che qualche volta ci capiterà un guaio.“ 

Tamtéž, s. 35. 
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tu velmi tvrdá. Citlivě vnímá nespravedlnost a zradu, když ti nejchudší umírali kvůli fašismu, 

s jehož politickými ideály neměli nic společného. Neměli práci a měli hlad, Mussolini jim 

nabídl práci, ale ve válce. Zemřeli ve Španělsku proto, aby nezemřeli hladem v Itálii. 

 

Když pomýšlím na to, že tu byli zemědělci a rolníci z mé vesnice a i z jiných částí Itálie, kteří 

odcházeli zemřít pro fašismus, kypí ve mně nenávist. Odcházeli tam kvůli hladu. Znal jsem je. 

Práce tu nebyla, duce jim nabídl práci ve válce.107 

 

 

 

5.3 Změny jen na oko 

 

V povídce Čtyřicátýosmý Leonardo Sciascia podobně jako De Roberto nebo Tomasi di 

Lampedusa zpracovává revoluci v roce 1848 a proces italského sjednocení. Příběh je 

vyprávěn prostřednictvím mladého Sicilana (který jej ovšem vypráví z retrospektivy), syna 

zahradníka, který pracuje pro místního barona Garziana. Historické události tedy sledujeme 

z pohledu naivního mladíka, který se snaží pochopit změny odehrávající se v jeho životě. Děj 

je položen mezi roky 1847–1860 do malého sicilského městečka s názvem Castro. Již od 

začátku vnímáme popis dvou nerovných vrstev společnosti, a to domýšlivého a podlého 

barona Garziana s rodinou, který využije své moci, a když v roce 1847 přijdou královští 

vojáci zatknout nepohodlné členy společnosti, nechá odvést i jen jemu nepohodlnou osobu 

podřízeného Pepeho, aby mohl mít dál pletky s jeho ženou. Využívá své moci i pro své zcela 

individualistické snahy a cíle (hodné pravého Sicilana). Sciascia v povídce naráží i na 

nerovnost sociální a upozorňuje, že baron spolu s biskupem kláštera sv. Michala, královským 

sudím a městským hejtmanem tvoří sehrané kvarteto a jsou vlastníky většiny půdy 

v městečku. Sciascia oproti svým předchozím méně epickým dílům tentokrát více akcentuje 

psychologickou kresbu postav, která se nejvýrazněji projevuje v popisu baronovy bezpáteřní 

povahy, pokrytectví a naprosté lhostejnosti vůči druhým lidem. Popisuje jej jako samolibého 

sobeckého lotra, který se stará jen o své vlastní pohodlí. Nejen v tom, že vždy podpoří toho 

vládce, který se na Sicílii objeví. Jeho bezpáteřnost je nejvíce zdůrazněna při příchodu 

Garibaldiho tažení. Nastalá situace se mu nelíbí, protože má strach o svou pozici, a spílá 

                                                 
107 E a pensare che c’erano contadini e artigiani del mio paese, d’ogni parte d’Italia, che andavano a morire per il 

fascismo, mi sentivo pieno di odio. Ci andavano per fame. Li conoscevo. Non c’era lavoro, e il duce offriva loro 

il lavoro della guerra. 

Tamtéž, s. 43.  
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královským generálům a králi, který zradil, ale pod vlivem nových událostí již potutelně 

přemýšlí, jak by situace využil sám pro sebe. Na rozdíl od aristokratického dona Fabrizia 

z Tomasiho Geparda, nebo naopak „obyčejného“ Alda Piscitella z Brancatiho povídky Stařec 

v holínkách, jež nová doba semele, se baron přizpůsobuje novým podmínkám se schopnostmi 

sobě vlastními. 

  

Il barone parve sul punto di cadere per un colpo di sangue, pregòe minacciò, atroci insulti si 

fusero a dolci espressione d’affetto; disse che, per quanto stava in lui, a Garibaldi avrebbe 

volontieri dato la polpetta col veleno che si dàai cani: ma vinceva, quel brigante, non c’era 

niente da fare. […]108 

 

Zdálo se, že barona z toho ranní mrtvice. Prosil a vyhrožoval, kruté urážky přecházely ve 

sladká slova plná něhy. Říkal, že co se jeho týče, nejraději by Garibaldiho otrávil jako 

vzteklého psa. „Ale když ten bandita vítězí, nedá se nic dělat. […]109  

 

Groteskně potom působí všemožné strhávání obrazů přechozích vládců, které by se 

Garibaldimu nemuseli líbit. Humorná je také reakce jeho ženy donny Concettiny, která se 

všemu diví a nechápe, do jaké šarvátky to byla zapletena. Na první pohled se tedy tato 

příhoda může zdát směšná, ale ve skutečnosti ukazuje na zoufalé vyřazení Sicílie a jejích 

obyvatel z běhu událostí. Donna Concettina se novým příchozím nijak nevzrušuje, jednou to 

tu bylo a zase bude, zažila to již tolikrát, že má pocit, že se jí to vůbec netýká.  

 

„Io,“ disse donna Concettina, „è la prima volta che sento parlare di un generale Garibaldi; 

proprio stasera, prima di andare a letto, vostro suocero mi fece sapere che c’era pericolo 

arrivasse a Castro un brigante di nome Garibaldi. […].“ (s. 319) 

 

„Dnes poprvé,“ řekla donna Concettina, „slyším mluvit o nějakém generálu Garibaldim. 

Večer, právě než jsme šli spát, mi dal váš tchán vědět, že hrozí nebezpečí, že se do Castra 

dostane nějaký bandita jménem Garibaldi. […].“ (s. 80) 

 

Vypravěč potom s odporem a beznadějí pozoruje úlisnost barona Garziana a způsob, 

jakým Garibaldiho vítá a pochlebuje mu, když jej hostí u sebe doma. Garibaldi je přímo 

                                                 
108 Sciascia. Leonardo. „Il quarantotto.“ In Sciascia, Leonardo a Ambroise, Claude. Opere. (1956–1971). 

Milano: RCS Libri, 2003, s. 319. Všechny další citáty budou z tohoto vydání. 
109 Sciascia, Leonardo. Vzácní hosté. Přel. Alena Treybalová. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a 

umění, 1962, s. 81. Všechny další citáty budou z tohoto překladového vydání. 
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nadšen dobrotou a nadšením Sicilana pro nové věci, ale mladému Nievovi110 je jasné, že věci 

nejsou takové, jak vypadají. 

  

[…] Garibaldi, seguendolo con lo sguardo, disse: „Questi siciliani, che cuore hanno, che 

passione mettono nelle cose!“ 

„Io direi, generale, che quest’uomo ha per noi tutto l’entusiasmo della paura […].“ (s. 320) 

  

[…] Garibaldi ho sledoval očima a pravil: „Jak dobré srdce mají tihle Sicilané a jak se 

dovedou pro věc nadchnout!“ 

„Já bych řekl, generále, že ten člověk projevuje nadšení nad naším příchodem jenom ze 

strachu […].“ (s. 82) 

 

Vše zůstává na svém místě, největšími vlastníky půdy i moci zůstávají aristokracie a 

církev. Sciascia rovněž akcentuje nespravedlnost, která se pojí s lidským jednáním. 

V momentě, kdy se v městečku volí městská rada, je do ní jednomyslně zvolen i don Cecé, 

kterého Sciascia popisuje jako budižkničemu a vtělenou dobrotu a zbožnost. Don Cecé ovšem 

začne být brzo nepohodlný, protože poukazuje na pravdu a spravedlnost, pro které v sicilském 

městečku není místo. V rozhovoru s biskupem se postaví proti církvi a na jeho výrok: „[…] 

Světské vlády odcházejí, milý příteli, ale církev zůstává…“111 (s. 58) briskně oponuje: „[…] 

V tom je právě ta chyba, že církev zůstává.“112 (s. 58). Na tyto a jeho další názory ale není 

brán zřetel, brzy je většinovou společností prohlášen za blázna (vzpomeňme postavu Beatrice 

z Pirandellova dramatu Čepice s rolničkami). Zde tedy velmi jasně cítíme Sciasciovu 

obžalobu společnosti, která v pozdějších dílech vyznívá mnohem radikálněji. Profesora 

Lauranu z románu A ciascuno il suo (1966, č. Každému, co jeho jest, 1968) sice nepudí 

potřeba spravedlnosti, spíše pouhá zvědavost, ale v okamžiku, kdy začne tušit pravdu, která 

musí zůstat veřejným tajemstvím, a začne na ni poukazovat, je zavražděn.  

Odlišné pojímaní svobody ze strany bohatých a chudých, na které jsme již 

poukazovali ve Vergově povídce Svoboda, si zase připomeneme ve slovech kněze Paola. 

 

[…] Ma liberale veramente non era: l’amore alla libertà gli nasceva dalla sofferenza del 

popolo, la libertà del popolo era il pane, lottare per poter leggere dei libri e aprire delle scuole 

gli pareva cosa assurda, a quelli che si riunivano in farmacia diceva „voi volete fa mangiare al 

popolo carta stampata, e quello invece vuol pane“ […]. (s. 293) 

 

                                                 
110 Ippolito Nievo (1831–1861), básník, prozaik a dramatik, známý jako autor románu Confessioni di un italiano 

(1867, č. Zpověď Italova, 1966), jenž je považován za druhý nejlepší italský historický román po I promessi 

sposi (1827, č. Snoubenci, 1957) Alessandra Manzoniho; zahynul brzy po sicilském vítězství při ztroskotání lodi. 
111 „[…] I governi passano, mio caro amico, ma la Chiesa resta…“ (s. 300) 
112 „[…] É questo il danno, che la chiesa resta.“ (s. 300) 
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Lásku ke svobodě u něho vyvolal pohled na utrpení lidu. Svoboda lidu pro něho byl chleba; 

bojovat za to, aby se mohly číst knihy a otvírat školy, považoval za nesmysl. Těm, kdo se 

scházeli v lékárně, říkal: „Vy chcete dát lidu k jídlu potištěný papír, ale on chce chleba. […]“ 

(s. 49) 

 

Sciascia tady podobně jako Verga naráží na odlišné chápání revoluce ze strany 

chudých, kteří si přáli hlavně zlepšení sociálních podmínek a odstranění bídy z vlastních 

životů, k čemuž nedošlo. V revolučních letech 1848 a 1860 se v malém sicilském městečku 

Castro tedy odehrají jen „změny na oko“, jak už jsme viděli vícekrát, a u moci zůstávají pořád 

ti stejní: „[…] je to jako když se vymění varhaník, ale nástroj i hudba zůstanou stejné […].“113 

(s. 50) Zvítězí jen ten, kdo se novým událostem umí přizpůsobit, a to je vlastnost, která je 

Sicilanům nadmíru vlastní. 

 

 

5.4 V Americe tam je blaze 

 

V následující povídce s názvem Tetička z Ameriky Sciascia zpracovává kolektivní 

zkušenost v období od konce druhé světové války, kdy se vylodí Spojenci na Sicílii, zároveň 

končí i fašistické období a ve volbách zvítězí strana křesťanských demokratů. Vše je opět 

vnímáno z pozice mladého naivního chlapce, jenž zpočátku nahlíží situaci svými růžovými 

brýlemi a reálný dopad si uvědomí až na konci příběhu. Stejně jako chlapec v předchozí 

povídce Čtyřicátýosmý se snaží probíhající události hodnotit a pojímat rozumově, odlišit 

dobro od zla, spravedlnost od nespravedlnosti, ale ve své snaze zůstává opět jen tím 

poraženým. 

Povídka začíná popisem ospalého provinčního městečka, jehož obyvatelé pasivně 

vyčkávají na další změnu, tentokrát na vylodění spojeneckých amerických vojsk. Jako už 

tolikrát v historii se Sicilané musejí přizpůsobit nové situaci a z bývalých fašistů se takřka 

přes noc stávají horliví antifašisté – sledujeme rozporuplné reakce a strach obyvatel z nového 

neznáma. Obyvatelé k novým příchozím přistupují porůznu: některé sicilské ženy vojákům, 

když jejich muži nejsou doma, s radostí otvírají dveře i vlastní náruč, jiní s nimi obchodují 

nebo jen konverzují o blahobytném životě v Americe. Mladý protagonista zase skupuje za vše 

možné od vojáků vojenské cigarety a prodává je svému závislému strýci.  

                                                 
113 „[…] gli pareva un modo di sostituire l’organista senza cambiare né strumento né musica […].“ (s. 294) 
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Sciascia tvrdí, že právě emigrace přispěla v době války ke zlepšení sociálních 

podmínek života chudých Sicilanů, kteří tak měli možnost nahlédnout do sféry konzumního 

života, přítomného v Americe. Minimálně každá sicilská rodina měla v Americe nějakého 

příbuzného, který čas od času příbuzné podporoval a zasílal peníze a balíky se zbožím.114  

Kontakt s Amerikou Sciascia narativně zpracovává v podobě matčiny sestry, tetičky 

z Ameriky. Tetička z Ameriky je žena činu a na dálku radí své pasivní rodině, koho mají volit 

v nadcházejících volbách. Z dopisů americké tetičky si lze udělat přesnou představu, co pro 

Sicilany znamenal mýtus Ameriky (tento mýtus se mění ve vývoji času, Sicilané, kteří odešli 

do Americky v prvním dvacetiletí, svou zkušenost, jak jsme viděli na začátku, vnímali 

poměrně negativně). Amerika představovala symbol pokroku, blahobytu, ba i modelu štěstí a 

bohatství hodného následování. Naopak tetička měla za to, že na jihu Itálie její příbuzní 

umírají hladem.  

 

Arrivarono i pacchi di mia zia, in un mese ne arrivarono una decina, c’erano cose che io non 

immaginavo esistessero, biscotti che sapevano di menta e spaghetti in scatola, scatole di 

aringhe e scatole di succo d’arancia; e vestiti, camicie, cravatte a fuoco d’artificio, maglioni. 

Nelle tasche dei vestiti c’erano sigarette, dalle maniche venivano fuori pacchetti di ciunga 

[chewing-gum]; non mancavano le penne stilografiche le matite e gli spilli da balia; pensava a 

tutto mia zia. (s. 203) 

 

Přišly balíky od mé tety, v jednom měsíci jich přišlo asi deset. Byly v nich věci, o nichž jsem 

si ani nedovedl představit, že vůbec existují: sušenky, které voněly mátou, a špagety 

v konzervě, konzervovaní sledi a konzervy s pomerančovou šťávou. A šaty, košile, vázanky 

ohnivých barev, svetry z umělé vlny. V kapsách šatů byly cigarety, z rukávů vypadávaly 

balíčky čuingamu. Nechyběla ani plnicí pera, tužky a zapínací špendlíky. Teta myslela na 

všecko. (s. 120) 

 

Když je do čela křesťanskodemokratické strany dle jejího gusta zvolen De Gasperi, 

odhodlá se k návštěvě Sicílie. Prvotní entusiasmus ze setkání s rodinou po dlouhé době se 

mění ve stupňující se otrávenost a negativní kritiku všeho, co je na Sicílii starého, ošklivého, 

chudého a nezajímavého oproti barevné a čisté Americe. 

Zatímco většina společnosti Američany vítá, bývalí fašisté se snaží být co nejvíce 

nenápadní a v koutku duše přemýšlejí, jak by se v nové situaci zabydleli. Jednou z nich je 

i postava strýčka, v níž můžeme vnímat jasnou paralelu s postavou barona Garziana z povídky 

Čtyřicátýosmý. Shodují se ve svých charakterových vlastnostech, a hlavně ve své 

bezpáteřnosti. Strýc jako by se řídil heslem „kam vítr, tam plášť“, je z téhož rodu podnikavců, 

                                                 
114 Viz Sciascia, Leonardo. La Sicilia come metafora. Cit. vyd., s. 38. 
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kteří se neštítí a nebojí pragmaticky postavit na stranu toho, jenž se jim zdá z hlediska situace 

nejvýhodnější. Zapřisáhlý fašista, který se po válce bojí, že by mohl jít do vězení, tedy 

briskně využívá nové příležitosti a odjíždí s tetičkou do Ameriky, kde se ožení s její dcerou. 

V chování tetičky pozorujeme povrchnost a pohrdání sicilskými poměry, od kterých si 

v Americe odvykla. Proto je jí nadmíru sympatický právě strýček, který jí všemožně 

pochlebuje a nadbíhá. Tetička je zlákána povrchními dojmy z člověka, jehož vůbec nezná, a 

k dovršení všeho rychle svolí k jeho sňatku se svou dcerou. Strýček tedy vítězí díky 

schopnosti přizpůsobit se novým podmínkám. 

 

Di giorno in giorno si vedeva chiaro che l’unica persona della casa che le piacesse era mio zio, 

ad uso di mia zia era diventato un domestico Saroyan, celebrava l’America in chiave di 

flasetto, le buone cose e i buoni sentimenti dell’America, si squagliava come un gelato al 

calore della buona e ricca America. […] (s. 217–218) 

 

Den ode dne bylo jasnější, že jedinou osobou, která se jí v našem domě líbí, je můj strýc. Aby 

se tetě zavděčil, stalo se z něho jakési domácí vydání Saroyana. Svou fistulkou opěvoval 

Ameriku, dobré americké zboží i srdce a roztával jako zmrzlina v teplé záři té dobré a bohaté 

Ameriky. […] (s. 138) 

 

V povídce lze vidět kontrast mezi „nejzapadlejší částí Evropy“ s nejprogresivnějším 

státem tehdejšího světa. A Sicílie se jeví, jako už tolikrát, coby chudá příbuzná, na kterou se 

v rámci světového i evropského dění zcela zapomíná. Jejím obyvatelům chybějí ideály 

v takové míře, že ani nevědí, koho mají volit. Nebo lépe řečeno, je jim to jedno. Nestojí o 

inovace, modernizaci, křiklavé oblečení z Ameriky je jim cizí a na ulici by v něm působili 

směšně. Situace v provinčním sicilském městě dobře ilustruje situaci celé Itálie, která na 

nejvyšších postech vedla zdlouhavá jednání se Spojenci ve snaze vyhnout se bezpodmínečné 

kapitulaci, k níž nakonec stejně došlo. Italská vláda ztratila důvěru všech (Němců, Spojenců i 

Italů) a do Itálie proudily německé divize (popis německých vojáků na začátku povídky). 

Itálie se tedy stejně jako Sicílie ocitla ve zcela chaotické situaci, byla bez vlády a 

shromažďovalo se v ní velké množství cizích vojsk, od kterých se nevědělo, co čekat. Pocit 

zrady, který jsme vysledovali jednak v povídce Svoboda Giovanniho Vergy, jednak 

prostřednictvím postavy Maura Mortara v Pirandellových Starých a mladých, tak znovu 

vnímáme i v této povídce při horlivém očekávání amerických vojsk, které se ukáže jako liché 

a marné. 

 

[…] Era bello vedere come piombavano sulla strada, e subito alti nel cielo. A volte giravano 

bassi sopra di noi, e agitavamo le mani a salutare l’americano che credevamo stesse a guardarci. 
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Ma quella sera stessa portarono in paese un carrettiere col ventre squarciato e un bambino 

dell’età nostra ferito a una co-scia: avevano agitato le mani, e quello a due code giù a 

sventagliare mitraglia. Facevano del tiro a bersaglio, quelli a due code, sparavano anche sul 

grano abbicato, sui buoi che pascolavano tra le stoppie. […] (s.176) 

[…] Bylo hezké dívat se na to, jak se snášela nad silnici a hned zase létala vysoko na obloze. 

Někdy kroužila nízko nad námi a my jsme mávali rukama Američanovi na pozdrav; věřili jsme, 

že se na nás dívá. Ale téhož večera přivezli do města vozku s roztrženým břichem a dítě našeho 

stáří s poraněným stehnem. Také oni mávali rukama, ale hloubkař slétl dolů a pokropil je 

střelami z kulometu. Hloubková letadla se takto cvičila ve střelbě do terče, střílela i do stohů 

obilí a po volech, kteří se pásli na strništích. […] (s. 87) 

 

 

5.5 Do války kvůli hladu 

 

V poslední traktované povídce, Důlní plyn, kterou tuto práci zakončíme, popisuje 

autor otřesnou sicilskou zkušenost na bojištích ve Španělsku v občanské válce. Díky 

Sciasciovým přirovnáním nahlížíme Španělsko jako druhou Sicílii, paralely autor shledává 

jednak v historickém vývoji země, ale i v neutěšených hospodářských poměrech či místopisu 

konkrétních oblastí ve Španělsku. Chudý sicilský horník, jenž jen díky štěstí unikl v dole 

nebezpečnému výbušnému plynu, tzv. grisu, ve své bídné situaci nemá co ztratit a rozhodne 

se v roce 1936 dobrovolně narukovat do války, aniž by blíže tušil, do čeho jde, a ve jménu 

Mussoliniho má pomáhat frankistickému režimu k vítězství. Brzy ale poznává, že nebojuje 

proti svému „nepříteli“, ale proti sobě podobným chudým občanům, a uvědomuje si trpkost 

tohoto počínání, jako by bojoval sám proti sobě. Důležité je povšimnout si postupného 

morálního přerodu hlavního protagonisty, kde na konci povídky dochází k jeho 

sebeuvědomění, stejně jako v přechozích povídkách hlavní hrdina ztrácí růžové brýle, ale zde 

jeho osud vnímáme jako nejtragičtější. Hrdina odchází zmrzačen psychicky i fyzicky. A 

mnohem více než kde jinde zde vyznívá autorova obžaloba režimu a jeho praktik, do které je 

obecněji promítána nesmlouvavá kritika a autorovo trauma z absence protifašistického odboje 

na Sicílii. Zde exemplárním způsobem vnímáme tragický osud zdevastovaného Sicilana, který 

se nechtě střetne s násilím a nespravedlností v té nejzrůdnější podobě, a to válečné. Toto 

hořké setkání iracionálního principu násilí (zejména mafií) s principem rozumu je pro 

Sciasciu, jak můžeme vypozorovat v jeho následné tvorbě, zcela zásadním a ústředním 

analyzovaným problémem, ale to už by bylo tématem pro jinou práci. 
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Sledujeme tedy postupné prozření a uvědomění si hlavní postavy, že i on, ač nechtěně, 

je účastníkem evropských dějin, je jejich součástí. Následující úryvek umožňuje vstoupit do 

hrdinových myšlenek, a tím odkrýt celkovou metaforu údělu Sicilanů a jejich mlčenlivého 

utrpení, bolesti a zranění v rámci evropských dějin, kterou ještě rozvedeme v závěru této 

práce. 

 

[…] Ale uvniř mě samotného, v mých myšlenkách a v mé krvi zůstávala válka ve Španělsku 

stále živá, […] v té zkušenosti byly už navždy ukryty kořeny mého života, pohybovaly se tiše 

v té temné živné půdě; levá paže mi trčela jako mrtvý pahýl, ale kořeny mého života rostly 

dál. 

[…] 

Obraz stromu mi vnukl sen, který se mi zdál v nemocnici ve Valladolidu: zdálo se mi, že jsem 

nahý jako u odvodu, člověk bez tváře se mě dotýkal ledově chladnýma rukama a jako by 

mluvil sám k sobě, z jeho slov jsem pochopil, že mě považuje za strom; chtěl jsem mu říct, že 

jsem člověk, ale chyběl mi k tomu hlas, cítil jsem, jak mi slova v hrdle potichounku vybuchují 

jako mýdlové bubliny; člověk sáhl na mou levou paži […] a řekl: „Musíme tu haluzku 

ustřihnout, stromu vyraší nové větve a kořeny…“ Oněmnělý jsem křičel, že ta paže je zdravá, 

že je to paže, a ne větev; ale vše potemnělo a ve tmě jsem ucítil cvaknutí zahradnických 

nůžek.115 

                                                 
115 […] Ma dentro di me, nei pensieri e nel sangue, la guerra di Spagna continuava a essere viva […] in quella 

esperienza erano ormai le radici della mia vita, si muovevano silenziose in quell’oscuro nutrimento; il braccio 

sinistro mi era rimasto come un ramo morto, ma le radici della mia vita crescevano. […] L’immagine dell’albero 

mi viene da un sogno che feci in ospedale, a Valladolid: mi pareva di essere nudo come alla visita di leva, un 

uomo senza faccia mi toccava con mani di gelo e parlava come tra sé, dalle sue parole intendevo che mi 

considerava come un albero; volevo dirgli che ero un uomo, ma la voce mi mancava, sentivo le parole 

scoppiarmi silenziosamente in gola come bolle di sapone; l’uomo mi toccava la mano sinistra […] e diceva 

„bisogna tagliarla, è un secume, l’albero metterà nuovi rami, le radici…“ io senza voce gridavo che la mano era 

buona, che ra una mano e non un ramo; ma tutto si oscurava e nel buio sentivo lo scatto di una forbice da potare. 

Sciascia, Leonardo. „L’antimonio.“ In Sciascia, Leonardo a Ambroise, Claude. Opere. (1956–1971). Milano: 

RCS Libri, 2003, s. 377–378. 
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6 Závěr 

 

 „Kdo nikdy neviděl Sicílii, nemůže pochopit Itálii. Sicílie je klíč ke všemu.“116 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

Jak jsme viděli na příkladech všech autorů, pochopit Sicílii pro ně znamená pochopit 

sami sebe. Giovanni Verga se po svém intermezzu života v Miláně vrátil na Sicílii, kde se 

v posledním dvacetiletí svého života staral o svou robu, o své polnosti a vinice. Luigi 

Pirandello těsně před smrtí přemýšlel nad zakončením své poslední hry I giganti della 

montagna (1931–1934, č. Obři z hor, 1970) a své dilema vyřešil tak, že doprostřed scény 

postavil starý saracénský olivovník. Směsice lásky i nenávisti je poutala k rodné zemi a svůj 

život i literární témata nazírali z pozice vyčleněného ostrovana nezávislého na okolním 

historickém dění, a přesto se do jejich děl promítaly osudy celé Evropy. Jako v jejich rodné 

zemi se v nich střídaly rozporuplné pocity radosti a smutku, světla a tmy. Nevěřili v sílu 

rozumu, která je často doprovázena i nedůvěrou k vůli, vůli k jakékoliv změně, která se jim 

zdá již dopředu prohraná. 

Důsledkem marnosti a nemožnosti vylétnout ze svého hnízda je samota, která se jich 

drží jako klíště. Leonardo Sciascia tvrdí, že i sicilské zpěvy jsou jednohlasé, a ne chorální. 

Nedůvěra a strach ze zítřka prý dosahuje takové míry, že Sicilané často ignorují a záměrně 

neužívají budoucí čas sloves. Nikdy neříkají „Zítra půjdu na pole“, ale „Zítra jdu na pole“.117 

Člověk musí být obezřetný a nerozházet si to se štěstěnou, která je na Sicílii velmi vrtkavá. 

Před sicilským „okem společnosti“ se neschováte a jedinou možností, jak žít v míru sám se 

sebou i se světem, je zůstat sám. Taková je tedy nejen Pirandellova pesimistická vize bytí, 

která redukuje život na jakousi předem prohranou hru s osudem, jenž si s lidmi hraje jako 

s loutkami. Sicilané jsou již od narození odsouzeni k životu ve společnosti, která je ovládána 

zákony, konvencemi a zvyklostmi, jež jsou neměnné. Bytí nemohou nijak ovlivnit, chovají se 

a žijí své životy dle určitých předem vytvořených schémat. Nasazují si masku, která není 

autentická, protože jim ji vnutili jiní, a oni se tomu zkreslenému vidění podvolili. Maska zde 

není prostředkem radosti z přeměny, hravosti převtělování se do někoho nebo něčeho jiného. 

                                                 
116 „Senza vedere la Sicilia non si può capire l’Italia. La Sicila è la chiave di tutto.“ 
117 „Domani andrò in campagna“; „Dumani, vaju in campagna“. 

Viz Sciascia, Leonardo. La Sicilia come metafora. Cit. vyd., s. 45. 
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Znamená pouze nepostradatelnou rekvizitu života, nosí ji, aby uspokojili představy 

společnosti, vyhověli jejich sociálním konvencím a zvykům. Jakmile ale tuto masku sundají a 

oprostí se od všech klamů, nezbývá nic jiného než se zbláznit nebo zemřít. Oko sicilské 

společnosti je neúprosné. Sicilané v pravdě žít nedokážou a nedej bože, aby se tajemství 

vytahovala na ulici a stala se veřejnými. Vše musí zůstat pěkně pod pokličkou v domácím 

prostředí. 

Za touto touhou po samotě můžeme vnímat i odmítnutí zabývat se celospolečenskými 

problémy. V traktovaných dílech jsme mnohokrát vypozorovali netečnost Sicilanů vůči běhu 

dějin, který se jich jako by vůbec netýkal. Ale Leonardo Sciascia se správně ptá, zda je možné 

z toho vinit samotné Sicilany, když bylo v historii jejich ostrova vždy rozhodnuto „o nich bez 

nich“.118 Již od počátku procesu italského sjednocení bylo předem dáno, jaká bude pozice 

Sicílie v rámci celé Itálie. A bylo jasné, že marginální. Průmyslový sever bude vzkvétat a 

zemědělský jih zůstane takovým, jakým byl dosud. V této souvislosti Leonardo Sciascia 

mluví o jakési permanentní dekadenci na Sicílii.119  

Sciascia se mnohokrát zmiňuje o „kolečku navíc“, které ovládá každého Sicilana a 

jeho myšlení. Když sledujeme traktované postavy, které rovněž zápasí s principem rozumu a 

svůj marný boj prohrávají, vyplývá zcela jasný závěr: sicilská společnost není postavena na 

rozumu. Dá se tedy říci, že vypořádávání s působícím iracionálnem se věnují všichni autoři, 

Sciascia potom v této souvislosti akcentuje téma násilí, které je patrné v jeho povídce Důlní 

plyn, ale v mnohem vygradovanější podobě se objevuje v jeho následné tvorbě, která ale již 

není tématem této práce. Společným jmenovatelem všech postižených postav se zdá 

nemožnost jakékoliv obrany proti iracionálnímu principu, přičemž u Sciascii toto prokletí 

podobně jako u Vergy vyznívá více fatalisticky než například u Brancatiho, kde jsou postavy 

stiženy pasivitou a leností. Rozum je ve všech případech poražen. 

Cizí národy, jež se na ostrově vylodily, se vždy snažily ukrást a zdecimovat vše, co 

mohly. Sicílie se stala sýpkou celého státu, ze které všichni brali, ale nic nedávali nazpět. Jako 

by se na Sicílii po celý čas s radostí zapomínalo a moderní výdobytky se jí nedotýkaly. 

Napoleonská vojska jí neprošla a protifašistická rezistence proběhla všude jinde v Itálii, jen ne 

na Sicílii. Sicilané vždy doufali, že nový vládce bude lepší než ten předchozí a hojně ho 

oslavovali až do té chvíle, než zjistili, že je to jen další zrádce. Domníváme se, že v potěšení a 

naději z něčeho nového a neznámého lze i spatřovat inklinaci autorů v různých částech jejich 

                                                 
118 Srov. tamtéž, s. 46.  
119 Srov. tamtéž, s. 48 
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života k fašismu a samotnému Mussolinimu, který sebevědomě hlásal aktivitu a 

bojeschopnost, po níž tak toužili, jenže jí nebyli schopni. Komplex vyděděnosti, neschopnosti 

aktivně jednat, a přitom touha po tom, podílet se na běhu dějin, v tomto případě fungují přímo 

symptomaticky. 

Na tomto místě bychom rádi využili Pirandellovy myšlenky na starý saracénský 

olivovník, která jej zastihla těsně před smrtí. „Uprostřed scény je obrovský saracénský 

olivovník, díky němuž jsem vše vyřešil,“120 řekl Pirandello těsně před smrtí svému synovi 

Stefanovi a myslel tím zakončení hry Obři z hor a její scénografické řešení. Sciascia i 

Camilleri poznamenávají, že právě výběr saracénského olivovníku není náhodný, je to 

symbol, pečeť, kterou bychom měli nahlížet nejen Pirandellovo dílo. Jak potvrzuje i jeho syn, 

bylo to jakési konečné řešení, katarze, jež uzavírala celé jeho dílo a zřejmě symbolicky 

zpodobňuje místo či paměť určitého místa.121  

Vybavme si podobu sicilského olivovníku. Je to velmi starý strom, který prý na Sicílii 

vysadili Saracéni. Často vyrůstá z kamenité a suché půdy a jeho kořeny jsou sice mohutné, ale 

zdají se být celé pokroucené, jako by strom trpěl, ale současně ze sebe „ždímal“ vše, co mohl. 

Je bohatý na plody, jež dávají drahocenný olej. 

Leonardo Sciascia ve svém hesle122, kde olivovník popisuje, uvádí, že termín „l’olivo 

saraceno“ ani nenajdeme v italských slovnících, a přitom je několikrát zmíněn v dílech 

sicilských autorů. Podobně i na celou Sicílii Evropa při svém počínání zapomínala a 

znamenala pro ni pouhé bílé místo na mapě. 

Zdá se nám, že právě tento starý olivovník metaforicky zpodobňuje celou Sicílii, ba i 

její obyvatele. Je obrazem historie i přítomnosti tohoto ostrova. Strom i přes svou velikost a 

plodnost jako by po celá staletí jen tiše trpěl a byl pouze nezúčastněným svědkem událostí. 

Když se zamyslíme nad osudem jednotlivých postav v analyzovaných dílech, vidíme, že 

některé tuto premisu ilustrují přímo exemplárně. Je jím protagonista ze Sciasciovy povídky 

Důlní plyn, jenž ve válce přijde o ruku a v nemocnici se mu zdá sen, že člověk bez tváře mu 

chce useknout i tu zdravou. Vnímáme tedy lhostejnost něčeho nebo někoho blíže neurčeného 

a spatřujeme podobnost s italským státem a jeho způsobem, jakým přistupoval k Sicílii. 

Nevěděl přesně, co s ní, jak se k ní má chovat, a ubližoval jí. Obecněji tak Sciascia 

zpodobňuje lidský úděl a tragický konflikt individua s blíže neurčenou silou, která mu vezme 

                                                 
120 „C’è un olivo saraceno, grande, in mezzo alla scena: con cui ho risolto tutto.“ 

Sciascia, Leonardo. Pirandello dall'A alla Z. Roma: L'Espresso, 1986, s. 26. 
121 Viz tamtéž, s. 26 
122 Srov. tamtéž, s. 26 



88 

 

důstojnost a postupně jej zničí. Se Sicílií je přece možné zacházet jakkoliv, protože ona se 

stejně zase vzchopí, povstane z popela, jak už to dokázala tolikrát. Či vzpomeňme osud 

Maura Mortary v románu Staří a mladí, který je zabit nedopatřením těmi, kteří mu měli 

naopak pomáhat. Jsme svědky zrady někoho, komu člověk věřil. A postupnou historii zrad 

můžeme vysledovat i v popisu historických událostí jednotlivými autory.  

Za bourbonské dynastie platili Sicilané nízké daně a ceny potravin nebyly tak vysoké 

jako později. V zemi sice byla jasná sociální stratifikace a v zemědělství fungoval princip 

feudalismu, ale tak tomu bylo po celá staletí. Naději na změnu chudým lidem přinesla idea 

italského sjednocení spolu s jeho hlavní postavou, idolem Giuseppem Garibaldim. Vedle 

revoluce politické požadovali i tu sociální. Jejich naděje ovšem byly naivní a liché a to, jak 

kruté zacházení s těmito ubožáky zvolil italský stát, nejlépe ukazují „fatti di Bronte“, jejichž 

průběh líčí Verga ve své povídce Svoboda. Vytoužená pozemková reforma, jak ji popisuje 

hlavně Verga v románu Mistr don Gesualdo, se tedy nekonala, malí zemědělci či bezzemci 

nebyli schopni konkurovat sicilským velkostatkářům. Nevítanou novotou bylo i zavedení 

povinné vojenské služby, čemuž se rodiny všemožně bránily, protože právě mladé a zdravé 

muže potřebovali k práci a k tomu, aby se celá rodina uživila. Rodinná pospolitost, jak ji 

zobrazuje Verga ve svých románech, tak byla narušena, jako by někdo „usekl“ jednotlivé 

prsty z dosud neporušené ruky. Nehledě na to, že Sicilané absolutně netušili, proč a za koho 

by měli bojovat, jelikož sami na sobě nikdy nevnímali (a ani nemohli) italskou národní 

identitu. Kritika nevydařeného italského sjednocení se objevuje v Pirandellově románu Staří a 

mladí nebo v povídce Leonarda Sciascii Čtyřicátýosmý. Politici na severu neměli představu o 

skutečné ekonomické situaci na Sicílii a ani neměli zájem se s ní seznamovat. Veškeré státní 

investice směřovaly na sever, kde se shromažďoval veškerý kapitál, a jih a zemědělské 

plodiny byly zatíženy neúměrně vysokými daněmi. Nejzoufalejší situace ovšem panovala 

v sicilských sirných dolech, modernizace těžby se nekonala, práce a nebezpečí, jak o něm 

hovoří Leonardo Sciascia ve své povídce Důlní plyn, kterému byli vystaveni ubozí sicilští 

horníci, se neslučovala se základními etickými požadavky. Této problematice se kromě 

Brancatiho věnují všichni námi traktovaní autoři. Verga popisuje až zvířecí postavu Rossa 

Malpela ve stejnojmenné povídce, Pirandello soucitně dává určitou naději svému Ciàulovi 

v povídce Ciàula spatří měsíc a Sciascia tuto naději na zlepšení podmínek svému 

protagonistovi v Důlním plynu zase neúsprosně a krutě sebere. Není divu, že se Sicílie stala 

nejrevolučněji naladěnou částí nového království, zemí se šířily sociální levicové nepokoje a 

vznikaly tzv. fasci, které razantně žádaly nápravu sociální situace. Reakce ze strany italského 
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státu a autoritářského politika Francesca Crispiho123 byla opět velmi krutá, na ostrově bylo 

vyhlášeno stanné právo, desítky osob byly pozatýkány a odsouzeny a fasci byly zakázány a 

rozpuštěny. Zradu ze strany fašistického státu a podlé zacházení s Italy jako s loutkami zase 

zpracovává v groteskním a humoristickém duchu Vitaliano Brancati ve své povídce Stařec 

v holínkách, kdy ukazuje, že fašistický totalitní systém násilím vnucoval i těm 

nejobyčejnějším lidem dogmata hodná následování, odebíral jim jejich svobodu v chování i 

jednání a dělal z nich pouze „hloupé ovce“. Ovšem největší zradou ze strany italského státu 

v době fašismu, o čemž pojednává Leonardo Sciascia ve své povídce Důlní plyn, bylo 

povolání chudých ubohých rolníků do války ve Španělsku, kde naleznou smrt. A opět 

nechápou, pro koho, za co a hlavně proti komu to bojují, válku si představovali jinak a vracejí 

se zmrzačeni psychicky i fyzicky. A konečně poslední zradou na Sicílii, tentokrát ne ze strany 

italského státu, ale amerických spojeneckých vojsk během vylodění v roce 1943, bylo 

bombardování ostrova, ač jej přišli zachraňovat a osvobozovat. Jak vyplývá z tohoto přehledu 

zrad na Sicílii a jejích obyvatelích, střetnutí iluzí s tvrdou realitou je tu velmi markantní a 

hořké. V pozadí všeho můžeme sledovat problém sociální nerovnosti, který se na Sicílii 

nepodařilo odstranit. Chudí chtěli jediné: aby jim dal někdo najíst a aby mohli 

obhospodařovat kus své země. A že tyto požadavky nejsou velké a snad se dají požadovat za 

životní minimum, jež člověk potřebuje k alespoň trochu spokojenému životu. Nejenže se 

Sicilanům nedostalo nic z toho, oč žádali, ale co víc, umírali ve válce pro nic za nic, bez 

jakéhokoliv ideálu, padali jako suché listy ze stromu. 

Pokud se blíže podíváme na historii Itálie během tohoto období, od počátků italského 

sjednocení až po konec druhé světové války, můžeme vydedukovat i obecnější paralely. 

Mnohokrát jsme se v této práci setkali s mohutným očekáváním a vítáním něčeho nového, 

nějakého idolu, který Sicílii, potažmo Itálii ukáže cestu k lepším zítřkům. Na začátku tedy 

byly velké iluze a naděje, idealizace, potřeba silné osobnosti, heroizace a u idola samotného 

pozorujeme možná i trochu přecenění vlastních sil. Můžeme tak vnímat určité kolísání nálad, 

od velkých ambicí, touhy vymanit sebe i Itálii z jakési evropské zakomplexovanosti a ukázat 

její velikost po prozření a totální depresi, protože tyto snahy většinou úspěchu nedosáhly. 

Vzpomeňme Garibaldiho, s jakou urputností (která připomíná Pirandellova Maura Mortaru) 

se po ovládnutí Sicílie a jihu Itálie hnal zmocnit se i Říma. A nakonec jeho „tažení“ bylo 

                                                 
123 Důležitá postava italských dějin. Francesco Crispi se narodil v roce 1819 a zemřel v roce 1901. Byl to 

autoritářský politik, neochotný dělat dohody či kompromisy na rozdíl od Giovanniho Giolittiho. Dvakrát byl 

předsedou vlády, a to v letech 1887–1891 a 1893–1896. V povědomí Italů funguje jako předobraz Benita 

Mussoliniho. Z politky definitivně odešel po nevydařené intervenci v Africe v roce 1896.  



90 

 

úspěšné, s žádným velkým odporem se nesetkal. Ani na Sicílii, ani v Římě. A v historii 

chybějícího odporu a jakési netečnosti Sicílie i Itálie můžeme směle pokračovat, a to rovnou 

samotným Mussolinim. Jeho pochod na Řím v roce 1922 a převzetí moci se vzpírá představě 

aktivních bojovných mužů, kteří se za cenu velkých ztrát v potu tváře zmocní dobytého 

města. Převzetí města i moci proběhlo v klidu bez jakékoliv stopy odporu. Zdá se, jako by 

Itálie nebyla schopna obhajovat své nároky silou. Dalším z velkých osobností je Francesco 

Crispi, autoritářský politik, jenž byl rovněž posedlý ukázat a dokázat velikost Itálie. Jenže 

jeho dobyvačný a kolonizační pokus vyzněl spíše trapně než úspěšně. Při obléhání etiopské 

Addis Abeby v touze získat pro Itálii jednu jedinou dobytou kolonii použil neférově bojový 

plyn. A pak se z politiky zbaběle stáhl. Nepřipomíná trochu strýčka ze Sciasciovy povídky 

Tetička z Ameriky? 

Mnohokrát jsme v této práci poukázali na pragmatickou schopnost Sicilanů i Sicílie 

přizpůsobit se nové situaci i za cenu osobního zapření, tedy chování pod heslem „kam vítr, 

tam plášť“. I v historii samotné Itálie můžeme pozorovat příklon na stranu toho úspěšnějšího 

nebo výhodnějšího. Před vypuknutím první světové války sledujeme postupný vzestup 

Německa a Rakouska-Uherska, Itálie neváhá a spojí se se svým historicky tradičním 

nepřítelem Rakouskem. Ale co udělá na začátku války? Vyhlásí neutralitu a začne tvrdit, že 

smlouva s Trojspolkem ji k vyhlášení války nezavazuje, nakonec raději přejde v roce 1915 na 

stranu Dohody a doufá, že uzme taky něco z válečné kořisti v podobě územních zisků. 

V souvislosti s první světovou válkou a Itálií opravdu nemůžeme hovořit o úspěchu, ale spíše 

o zmrzačeném vítězství, slavné přirovnání „guerra vinta, face perduta“ („válka vyhraná, tvář 

ztracená“) je trefné. A není to poprvé, co Itálie ztratila svou tvář.  

Postava politika Giacoma Matteottiho a jeho nešťastný osud jako by vypadly z plejády 

Sciasciových neúspěšných bojovníků za pravdu. Ve své naivitě poukázal na nekalé praktiky 

v politice a byl bez milosti odstraněn. Pozice aristokracie a církve byla na Sicílii vždy silná a 

obě strany se navzájem podporovaly a snažily se, aby jejich vliv nebyl otřesen. Co tedy udělal 

Mussolini, aby získal větší podporu u občanů? Sblížil se s papežem a Vatikánem a uzavřel 

v roce 1929 Lateránské dohody. Mussolini k Adolfu Hitlerovi ze začátku projevoval 

rezervovanou nedůvěru. To mu ale nebránilo ho v budoucnu všestranně podporovat a uzavřít 

s ním „ocelové přátelství“. Při vypuknutí druhé světové války ale Mussolini náhle zjistil, že 

Itálie na ni není připravena, raději opět za Itálii (jako v případě první světové války) vyhlásil 

neutralitu a vojenských akcí se zdržel. Po porážce Francie na jaře 1940 již nemohl déle váhat, 

a aby si zajistil podíl na válečném zisku, vyhlásil válku Francii a Anglii. Na konci války 
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italská vláda vedla zdlouhavá jednání se Spojenci ve snaze vyhnout se bezpodmínečné 

kapitulaci, a postupně tak ztratila důvěru všech, Němců, Spojenců i samotných Italů. Dohoda 

tedy nakonec byla možná, ale Spojenci využili zejména při osvobozování Palerma neúměrné 

síly a bombardovali během čtyř dnů město i nevinné civilisty. Po této rekapitulaci nezbývá 

než konstatovat: ta tam je hrdost Italů a jejich ideálů. Jako by historie Sicílie i Itálie 

představovala jakýsi řetězec neúspěchů, zoufalých nadějí a podvolení. Dá se říci, že Itálie 

stejně jako Sicílie trpí komplexem nepřítomnosti a jakési spíše pasivní účasti na běhu 

evropských dějin, a přitom zoufale touží po troše respektu či uznání? Myslíme si, že ano. Na 

otázku, zda se Sicílie a její osud stává metaforou celé Itálie, odpovídáme tudíž kladně a na 

závěr uvedeme ukázku z Pirandellovy povídky La giara (1909, Džbán), jejíž hlavní postava 

strýce Dima Licasiho a jeho popis se nám jeví v tomto ohledu rovněž symptomatické. 

 

Era un vecchio sbilenco, dalle giunture storpie e nodose, come un ceppo antico d’olivo 

saraceno. Per cavargli una parola di bocca ci voleva l’uncino. Mutria, o tristezza radicate in 

quel suo corpo deforme; o anche sconfidenza che nessuno potesse capire e apprezzare 

giustamente il suo merito d’inventore non ancora patentato. Voleva che parlassero i fatti, Zi’ 

Dima Licasi. Doveva poi guardarsi davanti e dietro, perché non gli rubassero il segreto.124  

 

Byl to starý křivoun s klouby zkroucenými a sukovitými jako peň staré saracénské olivy. 

Každé slovo z jeho úst bylo jako vzácné koření. Působila to buď pýcha, nebo smutek, které se 

mu zažraly do znetvořeného těla; nebo snad také nedůvěra, protože nikdo nedovedl pochopit a 

ocenit po právu zásluhy ještě nepatentovaného vynálezu. Strýc Dima Licasi chtěl, aby mluvily 

činy. A pak se musil pořád dívat před sebe a za sebe, aby mu neukradli tajemství.125  

 

 

                                                 
124 Pirandello, Luigi. Novelle per un anno. Milano: Mondadori, 1937. Omnibus. Volume secondo, s. 260–261. 
125 Pirandello, Luigi. „Džbán.“ In Pirandello, Luigi. Mezi dvěma stíny. Přel. Václav Čep. Praha: Státní 

nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959, s. 215. 
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7  Riassunto 

 

Questa tesi di laurea tratta dell’immagine letteraria della Sicilia, elaborata attraverso 

l’analisi delle opere caratteristiche dei quattro autori siciliani scelti, che sono Giovanni Verga, 

Luigi Pirandello, Vitaliano Brancati e Leonardo Sciascia. Comprende il periodo storico 

dall’inizio del processo dell’unificazione italiana, cioè dallo sbarco della spedizione dei Mille 

di Giuseppe Garibaldi, fino alla liberazione della Sicilia da parte degli Alleati alla fine della 

seconda guerra mondiale. 

Lo studio delle opere caratteristiche, oltre che essere basato sulla lettura dei testi 

primari e dei diari degli autori, è condotta soprattutto sui fondamenti teoretici di Leonardo 

Sciascia, che ha analizzato la Sicilia e i suoi problemi per tutta la vita in vari saggi, attraverso 

cui possiamo comprendere la Sicilia in modo esaustivo dal punto di vista storico, politico, 

sociologico e antropologico. L’analisi individuale si concentra sulla „sicilianità“ dei testi e dei 

loro autori, in particolare sulla loro soggettività ed esperienza vissuta, che li trasforma in 

opere uniche. I temi comuni e i motivi ricorrenti sono la perdita di fiducia nel cambiamento, 

nelle idee e nella ragione, l'immobilismo (mentale e fisico), il fatalismo, la morte, 

l'accumulazione della „roba“, le false apparenze e la rigidità, tutti osservati attraverso la 

trasformazione e la loro invariabilità nel tempo. 

Nell’introduzione analizziamo le caratteristiche della natura dei Siciliani stessi, cioè la 

loro tipica natura chiusa, la tendenza alla solitudine e la sfiducia nel mare imprevedibile, da 

cui arrivarono tutte le popolazioni straniere, che si succedettero nel governo dell’isola. 

Affrontiamo anche la disillusione per il Risorgimento fallito, da cui gli strati poveri della 

popolazione siciliana si aspettavano, oltre che la rivoluzione politica, anche il miglioramento 

delle condizioni sociali, mentre dallo Stato italiano giunsero solo rappresaglie. Il divario tra 

l’aristocrazia e lo strato più basso della popolazione siciliana non fu eliminato. Sottolineiamo 

inoltre il rapporto ambivalente degli autori con la Sicilia stessa, che oscilla tra amore e odio. 

Nel capitolo su Giovanni Verga in primo luogo discutiamo la sua relazione con il 

verismo letterario (termine italiano usato per riferirsi al realismo e al naturalismo francese), 

analizziamo la sua tecnica narrativa innovativa e sottolineiamo lo sforzo di oggettività 

compiuto dal narratore, ma nello stesso tempo notiamo che l’autore non si limita a registrare 

la realtà solo in maniera oggettiva, ma la osserva attraverso lo sguardo dei suoi personaggi, 

scopriamo il parallelismo tra il narratore e il coro antico e mostriamo esempi di cambiamenti 
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della voce dell'autore e della focalizzazione. Ci concentriamo anche sul linguaggio di Verga 

caratteristico delle sue parabole, detti, proverbi, nomi siciliani, che riportano al folklore 

siciliano. Nell’analisi del romanzo I Malavoglia notiamo la punizione causata 

dall'allontanamento dalle tradizioni siciliane, tra cui principalmente la comunità familiare e 

l’ordine tradizionale, e i disastri che ne conseguono, come la perdita della nave che affonda, la 

morte di un figlio e così via, tutto a causa della predestinazione fatalista. Nei racconti 

trattiamo il concetto della "roba" siciliana, strettamernte connesso e associato alla morte, la 

quale viene percepita in modo estremamente tragico, in quanto i beni che i personaggi hanno 

accumulato con tanta fatica per tutta la vita deve essere forzatamente abbandonata su questa 

terra. Osserviamo anche l’importanza dei simboli come il mare, l’albero, la casa del nespolo, 

che hanno carattere esistenzialista. Infine, trattiamo la disillusione per l'unificazione italiana, 

attraverso i riferimenti storici nel romanzi, e la repressione sanguinosa della rivolta del popolo 

nota come „I fatti di Bronte“, presente nel racconto Libertà. 

All’inizio del capitolo su Luigi Pirandello descriviamo una storia dell’infanzia 

dell’autore che ha influenzato la concezione di verità e menzogna, presente in tutti i suoi testi; 

rileviamo il cambiamento del clima sociale a cavallo dei due secoli, il crollo totale delle 

certezze positivistiche e la visione relativistica del mondo, in cui la verità oggettiva non 

esiste; analizziamo la caratteristica della poetica soggettivistica personale detta „umorismo“;  

richiamiamo, infine, l’attenzione sull’esistenza dell’occhio impietoso della società che è la 

misura di tutto. Siamo d’accordo con il critico Antonio Gramsci, che vede in queste opere un 

collegamento molto stretto con l’ambiente siciliano, in cui i personaggi si trovano in un luogo 

storicamente e geograficamente molto preciso, la Sicilia appunto. Seguiamo la 

concettualizzazione e lo sviluppo dei concetti d’onore, verità e infedeltà dal racconto di 

Giovanni Verga Jeli, il pastore fino alla versione più sofisticata nel racconto La verità di 

Luigi Pirandello, e la questione della società basata sulla falsità e sull’ipocrisia che troviamo 

nel dramma pirandelliano Il berretto a sonagli. Analizziamo ancora una volta il concetto della 

„roba“ nel racconto Requiem aeternam dona eis, Domine!, dove seguiamo il comportamento 

della povera gente che rivendica il diritto alla sepoltura e supplica di poter avere un pezzo di 

terra. Attraverso le novelle Rosso Malpelo di Giovanni Verga e Ciàula scopre la luna di Luigi 

Pirandello esaminiamo la situazione catastrofica dei minatori che lavorano nelle miniere di 

zolfo e l’importanza nel cambiamento della coscienza e trascendenza che scopre Ciàula 

vedendo la luna. Nel romanzo I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello trattiamo il tema della 
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desillusione storica per l’unità italiana e analizziamo la figura di Mauro Mortara, ultimo dei 

garibaldini che viene ucciso dalle truppe reali, che avrebbero invece dovuto salvarlo. 

Nel capitolo su Vitaliano Brancati ci riferiamo alla concezione dell’autore della Sicilia 

come simbolo di arretratezza e sonnolenza, che è in netto contrasto con il nord d’Italia e con 

l’intraprendenza della politica fascista. Ci concentriamo, inoltre, sul rapido cambiamento del 

suo orientamento politico, quando divenne un convinto antifascista, e sulla sua inclinazione 

letteraria alla satira tagliente, in cui il tono moralistico diventa più evidente. Innanzitutto 

esaminiamo il concetto di gallismo siciliano in generale e poi lo scopriamo più specificamente 

nella famosa trilogia Don Giovanni in Sicilia, Il bell’Antonio e Paolo, il caldo, in cui 

seguiamo lo sviluppo dei protagonisti, che cercano senza successo di partecipare attivamente 

alla vita: il pigro Giovanni, che sceglie di cambiare il suo stile di vita a Milano, ma che poi 

torna in Sicilia, dove preferisce rimanere a letto a sognare e fantasticare; il bell’Antonio, 

affetto da impotenza e che per questo nella società siciliana maschilista diventa un 

emarginato; e, infine, Paolo, che perde completamente la comprensione razionale del mondo, 

confuso con una sessualità incontrollata. Evidenziamo, infine, la concezione umoristica 

dell’epoca fascista attraverso il destino dei protagonisti nei racconti Il vecchio con gli stivali e 

La noia del ’37.  

Nel capitolo su Leonardo Sciascia riveliamo la sua ammirazione per il nonno 

onorevole e onesto, che ha influenzato la vita personale e lavorativa dell'autore. Osserviamo 

l’entusiasmo iniziale per l’intervento di colonizzazione italiana dell’Etiopia e dimostriamo la 

sua successiva e crescente opposizione al fascismo. Nel saggio documentario Le parrocchie 

di Regalpetra seguiamo temi già analizzati, come la disillusione per il Risorgimento fallito, la 

squallida situazione dei minatori nelle miniere di zolfo e la carente situazione della scuola, 

dove non c’è alcun interesse per l’educazione e gli alunni soffrono la fame. Rileviamo il 

concetto di immobilismo sociale nel romanzo Il quarantotto, in cui i ricchi sono rimasti tali 

grazie alla loro elasticità morale e i poveri sempre poveri. Nel racconto La zia dell’America 

osserviamo il mito dell’America come simbolo del benessere, in contrasto con le condizioni 

di povertà della Sicilia, e nell’Antimonio scopriamo la metafora del destino dei poveri 

minatori, trattati sempre come persone inferiori, e vediamo il tragico destino del povero 

minatore della miniera di zolfo nella guerra civile spagnola, da cui il protagonista torna 

storpiato mentalmente e fisicamente. 

Nella conclusione della nostra tesi focalizziamo l’attenzione sulle tematiche ricorrenti 

della solitudine, delle maschere sociali, dell’incapacità di agire attivamente, dell’assenza del 
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principio della ragione nella società, dell’inutile lotta contro il principio irrazionale in tutte le 

sue forme. Riassumiamo lo sviluppo storico dell’isola come una storia di tradimenti da parte 

dello Stato italiano e delle truppe alleate e il bombardamento alla fine della seconda guerra 

mondiale. Possiamo metaforicamente paragonare il destino dell’isola e dei Siciliani all’olivo 

saraceno, ultimo pensiero di Luigi Pirandello prima di morire. Nel confronto con la storia 

europea, sottolineiamo i cambiamenti delle opinioni, lo spostamento verso la parte più 

favorevole nel corso della storia europea e la partecipazione piuttosto passiva e l’isolamento 

della Sicilia durante i grandi eventi storici europei. 
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8 Resumé  

 

Tato diplomová práce se zabývá literárním obrazem Sicílie, který zpracovává 

prostřednictvím analýzy charakteristických děl čtyř vybraných sicilských autorů, jimiž jsou 

Giovanni Verga, Luigi Pirandello, Vitaliano Brancati a Leonardo Sciascia. Historické období, 

které práce zahrnuje, je průběh italského sjednocovacího procesu, konkrétně od vylodění 

v roce 1860 italského revolucionáře Giuseppeho Garibaldiho na Sicílii až po konec druhé 

světové války, kdy byla Sicílie v roce 1943 osvobozena spojeneckými vojsky. 

Jednotlivé analýzy charakteristických děl jsou zpracovávány primárně dle čtení textů 

samotných autorů a na teoretické bázi se opírají jednak o deníkové záznamy autorů, ale 

především o teoretická východiska Leonarda Sciascii, který se analýze Sicílie a jejích 

problémů věnoval po celý svůj život a jeho eseje nám umožňují nahlédnout Sicílii 

vyčerpávající formou, a to z hlediska historického, politického, sociologického i 

antropologického. Jednotlivé analýzy se soustředí na „sicilskost“ textů i jejich tvůrců, 

převážně tedy na subjektivitu textů a samotnou empirii jednotlivých autorů, jež dávají 

analyzovaným dílům jedinečnou podobu. Vyhledávají společná témata a motivy, jimiž jsou 

zejména ztráta víry ve změnu, nedůvěra k idejím, nedůvěra k rozumu, nehybnost (mentální i 

fyzická), fatalismus, smrt, akumulace sicilské „roby“, společenská přetvářka a rigidita, a 

sledují jejich proměny či neměnnost v čase. 

V úvodu rozebíráme charakteristické rysy povahy Sicilanů, a sice jejich typickou 

uzavřenost a touhu po samotě a rovněž nedůvěru k nevyzpytatelnému moři, od kterého přišly 

cizí národy, jež se zmocnily vždy po nějaký čas vlády nad ostrovem. Pojednáváme o deziluzi 

z nepovedeného risorgimenta, kdy chudé vrstvy sicilského obyvatelstva požadovaly vedle 

revoluce politické i tu sociální a ze strany italského státu se jim dostalo jen tvrdých represí. 

Propastný rozdíl mezi aristokracií a nejnižší vrstvou sicilského obyvatelstva se odstranit 

nepodařilo, což bylo zdrojem velkých nepokojů a potíží, se kterými se Sicílie potýkala. 

Ukázalo se, že spojení severu a jihu v rámci Itálie rovněž nebyl šťastný krok, jelikož politické 

výdobytky vyspělejšího severu na zaostalém jihu nemohly fungovat a obyvatelstvo se 

potýkalo s vysokým daňovým zatížením, zavedením branné povinnosti, zoufalou situací 

v sirných dolech, kde neproběhla modernizace těžby, přičemž veškeré sociální nepokoje 

včetně těch revolučních levicových byly tvrdě potlačeny. Dále se v úvodu věnujeme základní 

charakteristice jednotlivých autorů a krátce jejich úloze v rámci evropského literárního pole. 
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Zdůrazňujeme rovněž jejich ambivalentní vztah k Sicílii, jenž osciluje mezi láskou a 

nenávistí. 

V kapitole pojednávající o Giovannim Vergovi se nejprve zabýváme jeho vztahem a 

postuláty verismu (tedy italského termínu pro francouzský realismus a naturalismus). 

Pojednáváme o Vergově inovativní narativní technice, poukazujeme na jeho snahu o 

vypravěčovu objektivitu, zároveň ale upozorňujeme, že autor dle nás nezaznamenává 

skutečnost pouze neosobně, ale s venkovským prostředím Sicílie srůstá, dívá se na realitu 

subjektivníma očima prostřednictvím svých postav, objevujeme paralelu mezi vypravěčem 

a antickým chórem a uvádíme ukázky proměn fokalizace autorského hlasu. Dáváme důraz na 

Vergův jazyk, který je charakteristický svými přirovnáními, úslovími, příslovími, výběrem 

sicilských jmen, jež vše odkazuje na sicilský folklor. V analýze románu Dům u mišpule 

sledujeme trest za odklon od tradičního sicilského řádu, čímž je především rodinná 

pospolitost, a dále pohromy, které rodinu stíhají (potopení lodě, smrt syna, splácení dluhu za 

obchod s boby, smrt nejmladšího člena rodiny ve válečné bitvě, úmrtí matky, zabavení domu) 

vinou fatalistického předurčení. V povídce Majetek a románu Mistr don Gesualdo poprvé 

rozebíráme typicky sicilský pojem roby, její kumulaci a s ní spojenou rychlost přibližování se 

ke smrti, jež je pojímána tragicky z toho důvodu, že postavy zde svůj majetek, který 

vehementně střádaly po celý svůj život, zanechají. Zabýváme se důležitými symboly, jako 

jsou moře, strom, dům, jenž v románu Dům u mišpule nabývá až existenciálního charakteru, a 

sledujeme rozdíl mezi venkovním prostorem, kde se odehrávají různé vášně a city, a vnitřním 

prostředím jako symbolu klidu a míru. Deziluzi z italského sjednocení se věnujeme 

v románech Dům u mišpule a Mistr don Gesualdo a o krvavém potlačení revolty v historické 

události známé pod názvem „I fatti di Bronte“ pojednáváme prostřednictvím analýzy povídky 

Svoboda. 

Na začátku kapitoly o Luigim Pirandellovi rozebíráme příhodu z autorova dětství, jež 

ovlivnila jeho pojímání pravdy a lži. Zmiňujeme změnu společenského klimatu na přelomu 

století, zhroucení pozitivistických jistot a Pirandellova příklonu k relativistickému vidění 

světa plného subjektivních pravd. Věnujeme se i základní charakteristice Pirandellovy velmi 

osobní poetiky, a sice humorismu. Následně upozorňujeme na existenci neúprosného oka 

sicilské společnosti, jež je mírou všeho a vše se mu podřizuje. Souhlasíme s Gramsciho 

vyslovením se k výrazné spjatosti autora se sicilským prostředím, ze kterého pirandellovské 

postavy a jejich příběhy vyrůstají a jsou zasazeny do historicky a zeměpisně přesně určeného 

místa, jímž je Sicílie. Odlišné pojímání a vývoj otázky cti, nevěry a pravdy sledujeme od 
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Vergovy povídky Jeli, pastýř k její sofistikovanější verzi v Pirandellově povídce Pravda a 

sicilskou společnost, jež je postavena na falši a přetvářce, ilustrujeme na ukázce 

z Pirandellova dramatu Čepice s rolničkami. V povídce Pane, dej jim věčný pokoj! 

analyzujeme chování chudých obyvatel, kteří žádají své právo na pohřeb a žadoní o kus země, 

která pro ně představuje robu. Prostřednictvím povídek Rosso Malpelo (Verga) a Ciàula 

objevuje měsíc (Pirandello) se díváme na neutěšenou situaci práce horníků v sirných dolech a 

posun ve vědomí transcendentna, jež se na rozdíl od Rossa objevuje u postavy Ciàuly. 

Historickou deziluzi ze sjednocení Itálie prezentujeme na Pirandellově románu Staří a mladí a 

akcentujeme symbolický osud postavy Maura Mortary, posledního garibaldovce, který je 

zrazen královskými vojsky, tedy těmi, jimž věřil. 

V kapitole o Vitalianu Brancatim poukazujeme na autorovo pojímání Sicílie jako 

symbolu zaostalosti a ospalosti, jejž dává do protikladu se severem Itálie a proaktivní 

fašistickou politikou. Důležité je jeho prozření, kdy se z fašisty stává zapřisáhlý antifašista, a 

jeho příklon k ostré satiře a moralistnímu tónu, jímž nahlíží rigidní sicilskou společnost. 

Nejprve se Brancatiho typicky sicilskému konceptu gallismo věnujeme obecně, následně jej 

analyzujeme a ukazujeme na autorově románové trilogii Don Giovanni na Sicílii, Krásný 

Antonio a Žhavý Paolo. Sledujeme vývoj protagonistů, kteří se neúspěšně snaží být aktivními 

účastníky života, od líného Giovanniho, jenž se pobytem v Miláně nepromění a zůstává 

nejraději zahrabaný ve své posteli, přes fyzicky krásného Antonia, jenž je stižen impotencí a 

pro sicilskou maskulinní společnost se stává naprostým vyvrhelem, až po sexualitou 

ovládaného Paola, ztrácejícího rozumové chápání světa. Brancatiho humoristické pojímání 

fašistické éry lze vidět na povídce Stařec v holínkách, v níž sledujeme osud obyčejného a 

nenápadného Alda Piscitella, který je dvakrát vyhozen z práce, nejprve kvůli tomu, že není 

fašistou, podruhé, že jím je. Kolektivní nemoc, kterou je stižena Itálie za fašistické éry zase 

sledujeme prostřednictvím analýzy povídky Nuda v sedmatřicátém. 

U Leonarda Sciascii se nejprve zabýváme obdivem k jeho vlastnímu čestnému 

dědečkovi, jenž určil jeho směřování v životě, všímáme si Sciasciova prvotního nadšení 

z kolonizační intervence Itálie v Etiopii, prostřednictvím jeho vlastních slov dokazujeme jeho 

stupňující se odpor k fašismu a pozorujeme kritiku povolání chudých sicilských horníků na 

pomoc frankistickému režimu v občanské válce ve Španělsku. Neměnnost opakujících se 

motivů, jako jsou deziluze z risorgimenta, neutěšená situace horníků v sirných dolech, 

katastrofální pohled na školství, jež bylo Sciasciovým prostředím, vnímáme skrze ukázky 

z dokumentární reportáže v díle Farnosti regalpetrské. Změny, jež proběhly jen na oko, kdy 
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bohatí díky své přizpůsobivosti novým podmínkám zůstali bohatými a chudí chudými, 

sledujeme v bildungsrománu Čtyřicátýosmý. Mýtus Ameriky jako symbolu blahobytu, který 

je v kontrastu s „přežíváním“ chudých rodin na Sicílii analyzujme v povídce Tetička 

z Ameriky a akcentujeme poslední zradu na historickém vývoji Sicílie, a sice bombardování 

spojeneckými vojsky, jež ostrov přišla zachraňovat. V Důlním plynu odkrýváme metaforu 

ubohého osudu Sicilanů, s nimiž se vždy zacházelo jako s podřadnými osobami, a vnímáme 

tragický osud, který stihne chudého horníka ze sirného dolu v občanské válce ve Španělsku, 

z níž se vrací zmrzačen psychicky i fyzicky. 

V závěru práce znovu poukazujme na traktování typických tematických konstant, jako 

jsou samota, společenské masky, neschopnost aktivního jednání, absence principu rozumu 

v sicilské společnosti, marný boj s iracionálním principem ve všech podobách. 

Rekapitulujeme historický vývoj ostrova jako historii zrad na Sicílii i jejích obyvatelích ze 

strany italského státu a v neposlední řadě i mezinárodní zradu při vylodění spojeneckých 

vojsk na konci druhé světové války. Metaforicky připodobňujeme dle Pirandellovy myšlenky 

těsně před smrtí Sicílii ke starému saracénskému olivovníku. Mapujeme sicilské „převlékání 

kabátů“ a příklon na stranu toho výhodnějšího v průběhu velkých evropských dějinných 

událostí i spíše pasivní účast Itálie a Sicílie na nich, což napomohlo ke vzniku komplexu 

ostrovní vyděděnosti. 
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9 Summary 

 

This diploma thesis deals with the literary image of Sicily, which is observed through 

analysis of characteristic works of four selected Sicilian authors, Giovanni Verga, Luigi 

Pirandello, Vitaliano Brancati and Leonardo Sciascia. The historical period covered in this 

thesis starts with the unification process of Italy, landing of the Italian revolutionary Giuseppe 

Garibaldi and his expedition called “Mille“ in Sicily in 1860 and ends in 1943 when Palermo 

was bombarded by Allied troops during the World War II. 

Analysis of the works are handled primarily by reading of those texts and theoretically 

based on authors‘ diaries and notes; however essays written by Leonardo Sciascia, who 

analysed Sicily and its problems in the exhaustive form from the historical, political, 

sociological and anthropological perspective, serve as a basic source of arguments for further 

analysis. The individual analyses focus on the „sicilism“ itself, concentrates on the 

subjectivity and empiricism of authors and search for common themes and motives, such as 

the loss of faith in change, distrustfull attitude towards ideas, immobility (both mental and 

physical), fatalism, death, the Sicilian term „roba“, social hypocrisy and rigidity and folow 

their changes or no changes in time. 

In the introduction we analyze the character of Sicilians themselves, their typical 

closeness and desire for solitude, and also distrust for the unpredictability of the sea where all 

foreign nations came from and took government over the island. We deal with the 

disillusionment from the unsuccessful process of the unification of Italy, when the profound 

difference between the aristocracy and the lowest stratas of the Sicilian population had not 

undergo any changes and when Sicily suffered from severe repressions by the Italian 

government. 

In the chapter about Giovanni Verga we analyze his innovative narrative technique, 

the narrator’s objectivity, however we point out that he portrays the reality through the 

subjective eyes of his protagonists and we discover a parallel between the narrator‘s voice and 

the function of the ancient chorus in Greek tragedies. We analyze the novel I Malavoglia 

where we observe the punishment that stems from disobeying the traditional Sicilian order 

and in the novel Maestro don Gesualdo we discuss the Sicilian concept of „roba“, meaning 

accumulation of property which is associated with the approaching to death. 

At the beginning of the chapter about Luigi Pirandello we draw attention to the change 

in the social climate at the turn of the century, a total collapse of the positivist postulates and 
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Pirandello’s inclination to the subjectification of reality with no existence of objective truth. 

We also deal with the basis of author’s personal poetics called humorism. Subsequently we 

draw attention to the existence of the relentless eye of the Sicilian society, which serves as a 

measuring tool to everything. We agree with Antonio Gramsci’s pronouncement about the 

author’s strong relationship with the Sicilian environment, where the characters are set in a 

historically and geographically precise place, which Sicily represents. We observe different 

conception and development of the issue of honor, infidelity and truth and we analyze the 

Sicilian society which is based on false pretens and hypocrisy. In the novel I vecchi e i 

giovani we emphasize the symbolic fate and the death of the character Mauro Mortara, 

betrayed by the royal troops, the only ones he trusted. 

In the chapter about Vitaliano Brancati we refer to the the author’s conception of 

Sicily as a place of the backwardness and sleepiness, which is in opposition to the north of 

Italy and proactive fascist politics. In his works we see the inclination to sharp satire and 

moralistic tone which he uses to describe the rigid Sicilian society. We analyze the Sicilian 

concept of gallismo and we point out the concrete manifestation in the famous author’s trilogy 

Don Giovanni in Sicilia, Bell’Antonio, and Paolo, il caldo. In this trilogy we are following the 

development of all three protagonists who are unsuccessfully trying to become active 

participants in life. At the end of the chapter we folow the author‘s humorous conception of 

the fascist era. 

At the begining of the next chapter about Leonardo Sciascia we acknowledge his 

sincere and honest conception of life which was determined by his grandfather. We observe 

again the same themes and motifs as in the previous works by other authors, such as 

disillusionment from the process of unification of Italy, the disastrous view on education seen 

from the perspective of the teacher Sciascia, and the critique of recruitment of the poor miners 

to help the fascistic regime in the civil war in Spain, from where they returned both mentally 

and physically mutilated. 

At the end of this diploma thesis we summarize the historical development of the 

island as a history of subsequent betrayals caused by the Italian government. We observe the 

paralell with the European history as a rather passive participation of Italy during major 

European historical events. 
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10 Příloha 

Biobibligorafie traktovaných autorů 

 

Giovanni Verga 

 

Narodil se 31.8. 1840 v Catanii a zemřel 27.1. 1922 tamtéž. Pocházel ze zchudlé 

šlechtické rodiny. V roce 1858 se zapsal na právnickou fakultu v Catanii, kterou v roce 1861 

opustil. Jeho prvním literárním dílem byl vlastenecký román Carbonari della montagna 

(1861–62, Karbonáři z hor) a v časopise La Nuova Europa publikoval na pokračování další 

román Sulle lagune (1962–3, Na lagunách). V květnu 1865 poprvé odjel načas do Florencie, 

aby se zdokonalil v italštině. Zde napsal krátký román Una peccatrice (1866, Hříšnice) a 

seznámil se s krajanem Luigim Capuanou. V letech 1869–72 opět pobýval ve Florencii a 

vydal sentimentální román Storia di una capinera (1871, Příběh černohlávky). Verga získává 

přízeň publika i kritiky a v roce 1872 se přestěhuje do Milána, kde zůstává dalších 20 let. 

Vydává další z jeho románů o vášnivých vzplanutích s názvem Eva (1893, č. Eva) a částečně 

se v něm oprošťuje od přílišného sentimentalismu. Sicilská črta Nedda, kterou vydává v roce 

1874, se dá označit jako jeho první veristický pokus. Dále pak ještě pokračuje v linii 

společenských románů: Tigre reale (1875, č. Tygřice) a Eros (1875, č. Zmařené štěstí). 

V roce 1876 vydává soubor svých starších povídek Primavera e altri racconti (Jaro a jiné 

povídky). V roce 1880 uveřejňuje první sbírku veristických povídek z prostředí sicilských 

venkovanů Vita dei campi (č. výbor Sicilské povídky) a o rok později první díl plánovaného 

románového cyklu I vinti (Poražení), jenž je považován za vrcholné dílo italského verismu, 

román o rozpadu rodiny sicilských rybářů a jejich boji o udržení rodného domu I Malavoglia 

(1881, Dům u mišpule). Verga se tímto románem stává nejvýraznějším představitelem 

verismu, jeho noví hrdinové pocházejí převážně z nízkých společenských vrstev, drama vášní 

a nenávisti vystřídal dramatický boj s přírodou i vrtkavou štěstěnou o holou existenci. 

V následujících letech Verga pracoval na druhém románu z cyklu Poražených Mastro don 

Gesualdo (1889, č. Mistr Don Gesualdo), ve kterém se objevují jeho konstantní motivy: 

majetek, nenaplněná láska a trest za porušení odvěkého řádu a tradic, ale autorský přístup už 

není tak čistě neosobní. Další romány plánovaného cyklu La Ducchessa di Leyra (Vévodkyně 

z L.), L’onorevole Scipioni (Poslanec S.) a L’uomo di lusso (Muž přepychu) už napsat nestihl. 
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Luigi Pirandello 

 

Luigi Pirandello se narodil 28.6.1867 v Agrigentu a zemřel 10.12.1936 v Římě. 

Pocházel ze zámožné, patriotické rodiny vlastníků sirných dolů. Otec ho dal zapsat na 

technický institut v Agrigentu, ale Pirandello po dvou letech přestoupil na klasické 

gymnázium. Studoval filozofickou fakultu v Palermu, ale univerzitní vzdělání dokončil 

v německém Bonnu, kde promoval v roce 1891 prací o zvukovém rozboru agrigentského 

dialektu. V roce 1889 debutoval sbírkou veršů Mal giocondo (Hravá bolest) a v Bonnu 

rovněž vznikly básnické sbírky Pasqua di Gea (1891, Gaiin svátek) a Elegie renane (1895, 

Rýnské elegie). V roce 1893 se vrátil do Říma, kde se natrvalo usadil a oženil s Marií 

Antoniettou Portolanovou. V roce 1893 napsal svůj první román Marta Ajala, který byl dosud 

silně ovlivněn poetikou verismu a 1901 vycházel v La Tribuna pod názvem L’esclusa (č. 

Zavržená). V roce 1902 vyšel jeho druhý román Il turno (Pořadí), který napsal už v roce 

1895. Autorovu specifickou poetiku humoru již naplno vykazuje jeho nejznámější román Il fu 

Mattia Pascal (1904, č. Nebožtík Matyáš Pascal). V roce 1908 vycházejí Pirandellovy 

zásadní literárněvědné eseje Arte e scienza (Umění a věda) a L’umorismo (O humoru). Zde 

Pirandello objasňuje a ilustruje principy své poetiky humoru, který definuje jako procítění 

rozporu mezi ideálem a skutečností. V roce 1909 začíná vycházet v čas. Rassegna letteraria 

román I vecchi e i giovani (1913, č. Staří a mladí), s nímž se navrací k realistickému a 

historickému románu. V roce 1910 zadaptoval jako jednoaktovky své dvě povídky Lumie di 

Sicilia (Sicilské citrony) a La morsa (Sevření). 1911 vychází román Suo marito (Její manžel) a 

dalším výrazným dílem je román z roku 1925 Quaderni di Serafino Gubbio (1925, č. Zápisky 

Serafina Gubbia, filmového operátora). V roce 1916 Pirandello zaznamenává první jevištní 

úspěch komedie Pensaci Giacomino! (Zvaž to, G.!) se sicilským hercem A. Muscem v hlavní 

roli. Nadále se věnuje převážně psaní divadelních her, jež souborně vycházejí pod názvem 

Maschere nude (4 sv., Nahé masky) v letech 1918–21. V roce 1921 má v Římě premiéru 

drama Sei personaggi in cerca d’autore (č. Šest postav hledá autora), patřící do trilogie 

divadla na divadle. Tato hra spolu s tragédií o ztrátě identity Enrico IV (1922, Jindřich IV.) 

zajistila Pirandellovi mezinárodní věhlas. V roce 1922 začaly v nakladatelství Bemporad 

vycházet povídky v souboru Novelle per un anno (1922–37), které patří k tomu nejživějšímu 

z jeho literárního odkazu. Pirandellův vztah k fašistickému režimu byl poznamenán obdobnou 
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humoristickou rozpolceností jako jeho dílo. V roce 1925 založil v Říme se synem Stefanem a 

dalšími Teatro d’arte. Hlavní interpretkou jeho hrdinek a Pirandellovou múzou se stala 

mladičká Marta Abbonová. Sumu humoristické poetiky představuje jeho poslední román Uno, 

nessuno e centomila (1926, č. Jeden, nikdo, sto tisíc), ve kterém se protagonista dokáže 

osvobodit od pout konvenční společnosti, ovšem za cenu ztráty své identity: stává se nikým. 

V roce 1929 byl jmenován členem Italské akademie. V roce 1934 mu byla udělena Nobelova 

cena za literaturu. Jeho posledním dílem je nedokončený mýtus o roli umění ve společnosti I 

giganti della montagna (1931–1934, č. Obři z hor). 

 

Vitaliano Brancati 

 

Vitaliano Brancati se narodil 24.7.1907 v Pachinu a zemřel 25.9.1954 v Turíně. 

Pocházel z literárně založené rodiny, po absolutoriu filozofické fakulty v Catanii vyučoval na 

učitelském ústavu a po několika letech byl přeložen do Říma. Svou literární tvorbu zahájil 

dramaty, ale fašistická cenzura zabránila tomu, aby byly zinscenovány. Jako mladík se nechal 

okouzlit fašistickou ideologií, ale záhy se od ní distancoval a přešel do nezastírané opozice. 

V románu Gli anni perduti (1941, Ztracená léta) plně rozvinul svůj osobitý vypravěčský 

talent, ale až úspěšný román Don Giovanni in Sicilia (1941, sl. Don Juan na Sicílii) obsahuje 

všechny základní prvky jeho poetiky: návaznost na veristickou tradici v popisu postav i 

prostředí, humoristické vidění světa v protikladu Sicílie, světa zkostnatělých tradic a řádu, a 

moderní chaotické společnosti, i v rozporu mezi sicilským ideálem vznešeného charakteru a 

průměrnosti jeho hrdinů. Za Brancatiho vrcholné dílo je považován Il bell’Antonio (1949, č. 

Krásný Antonio), tragikomický příběh ženami obletovaného sicilského „macha“, jenž je 

ovšem impotent. Jeho posledním románem, který zůstal nedokončený, je Paolo il caldo 

(1955, č. Horkokrevný Paolo) a pojednává o fyzickém i psychickém úpadku jižanského 

milovníka. V roce 1950 se Brancati stal členem Asociace za svobodu kultury, řízené 

Benedettem Crocem. Jeho esejistické dílo je zahrnuto ve dvou souborech I fascisti 

invecchiano (1946, Fašisti stárnou) a Ritorno alla censura (1952, Návrat k cenzuře). 

 

Leonardo Sciascia 

 

Narodil se 8.1.1921 v Racalmutu (Agrigento) a zemřel 20.11.1989 v Palermu. V letech 

1949 až 1970 se věnoval učitelství, později v letech 1975 až 1983 vstoupil do politiky jako 
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poslanec, nejprve na kandidátce komunistické strany, později jako radikál. Celý svůj život 

zasvětil studiu Sicílie, která byla vždy centrem jeho díla a výchozím bodem jeho reflexe. 

Spolupracoval s několika periodiky, v časopise Nuovi argomenti debutoval povídkou 

Cronache scolastiche (1955, Školní kroniky), a pokračoval s dokumentární reportáží z minulé 

i současné Sicílie Le parocchie di Regalpetra (1956, Regalpetrské farnosti) a povídkovou 

sbírkou Gli zii di Sicilia (1958, č. Strýčkové ze Sicílie). Svérázným způsobem obrodil 

detektivní žánr v románu Il giorno della civetta (1961, Den sovy). Tento román poprvé 

otevřeně (i když neadresně) mluvil o mafii a jejím zhoubném vlivu na italskou společnost. I 

v dalších románech se zabýval praktikami, historií a mentalitou mafie: A ciascuno il suo 

(1966, č. Každému co jeho jest), Il contesto (1971, č. Kontext), Todo modo (1974 č. in Sicilské 

variace). Historickým tématům se věnoval v knihách Il consiglio di Egitto (1963, Egyptská 

rada) a Morte dell´ Inquisitore (1964, Smrt inkvizitora). Z archivů čerpal látku i pro La 

scomparsa di Majorana (1975, Zmizení Ettora Majorany). Román Candido (1977) je variací 

na rousseauovské téma přirozeného náboženství. Na únos ministerského předsedy Alda Mora 

Rudými brigádami reagoval dokumenty L’affaire Moro (1978, Případ M.) a Relazione sul 

caso Moro (1982, Zpráva o případu M.). Otázkou zločinu a trestu se zabýval v románě Porte 

aperte (1983, Otevřené dveře). Významná jsou jeho esejistická díla, ve kterých se převážně 

věnoval tradicím své rodné Sicílie. Pronikavý pohled na specifika Sicílie zpracoval v souboru 

esejů La corda pazza (1970, Kolečko navíc). Luigimu Pirandellovi věnoval esejistické svazky 

Pirandello e il pirandellismo (1953, Pirandello a pirandellismus) a Pirandello e la Sicilia 

(1961, Pirandello a Sicílie). 
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