Příloha: Medailonky autorů
Giovanni Verga
Sicilský dramatik a prozaik Giovanni Verga se narodil 31. 8. 1840 v Katánii. Pocházel z chudé
šlechtické rodiny. Je pravděpodobné, že jeho rodinné zázemí se promítá i do jeho děl. Verga
studoval práva na univerzitě v Katánii mezi lety 1858 a 1861. Svůj první román Carbonari
vydal na vlastní náklady v roce 1860. O pět let později opustil Sicílii a odjel do Florencie, aby
zdokonalil svou italštinu. V roce 1872 se Verga odstěhoval ze Sicílie do Milána, kde strávil
následujících dvacet let svého života. Zde se seznámil s představiteli milánské scapigliatury a
začal se oprošťovat od sentimentalismu, který se dosud projevoval v jeho dílech. Jeho prvním
veristickým pokusem byla Nedda, vydaná v roce 1874.
Jeho první sbírka veristických povídek, Vita dei campi, vyšla v roce 1880 a o rok později vydal
první román z plánovaného cyklu I vinti (Poražení), do kterého patří i román Mistr don
Gesualdo. Prvním z cyklu však bylo dílo I Malavoglia (Dům u mišpule). Jedná se o vrcholné
dílo verismu, literárního směru, který je pojmenován právě po Vergovi. Typickými motivy
jeho tvorby jsou hlavní postavy pocházející z nižší společenské vrstvy, touha po majetku,
nenaplněná láska a trest za snahu vybočit z řádu a změnit svůj osud a své postavení ve
společnosti. Mezi další Vergova významná díla patří Novelle rusticane, román Il marito
d’Elena (který nespadá mezi veristickou tvorbu) nebo román Eva, které napsal ve svých
literárních začátcích. Verga zemřel v Kampánii 27. 1. 1922.1

Luigi Pirandello
Básník, dramatik, prozaik a profesor Luigi Pirandello se narodil 28. 6. 1867 v Agrigentu na
Sicílii. Pocházel ze zámožné rodiny vlastníků sirných dolů, což se odráží i v jeho tvorbě.
Jedním z hlavních témat románu Staří a mladí se týká právě sirných dolů v této oblasti Sicílie.
Pirandello nechodil do školy, jeho rodina mu zařídila domácí výuku a později byl otcem
zapsán na technický institut v Agrigentu. Ten ale nedostudoval a po dvou letech přestoupil na
klasické gymnázium. Začal studovat filozofickou a právnickou fakultu v Palermu, ale po jeho
odchodu do Říma v roce 1887 pokračoval pouze ve studiu na fakultě filozofické. Své studium
ale dokončil v německém městě Bonn.
V Římě se trvale usadil, oženil se zde a založil rodinu. V některých svých dílech se přesto stále
navracel k rodné Sicílii. Ve své tvorbě se brzy zaměřil na humorismus. Pravděpodobně jeho
nejznámějším románem je Il fu Mattia Pascal (Nebožtík Mattia Pascal), který spadá právě do
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jeho humoristické tvorby. Pirandello nebyl pouze prozaikem, ale také vynikajícím dramatikem.
Mezi jeho dramatická díla patří hra Liolà (Sicilská komedie), Così è (se vi pare) (Každý dle
svého) a není možné opomenout asi nejznámější divadelní hru, Sei pesonaggi in cerca d’autore
(Šest postav hledá autora). Pirandello se také zabýval tématem vlastní identity, které je v rámci
jeho humoristického stylu obsaženo například v jeho posledním prozaickém díle Uno, nessuno
e centomila (Jeden, nikdo a sto tisíc). V roce 1934 byla Pirandellovi udělena Nobelova cena za
literaturu. O dva roky později, 10. 12. 1936 umírá v Římě ve věku nedožitých 70. let. 2

Leonardo Sciascia
Prozaik, esejista a publicista Leonardo Sciascia se narodil 8. 1 1921 v Racalmutu na Sicílii.
Sciascia se od roku 1949 věnoval učitelství, které vystudoval na učitelském ústavu. Toto
povolání ale na začátku 70. let opustil a v roce 1975 vstoupil do politiky. Jeho dílo se vždy
zaměřovalo na Sicílii, a to jak v dokumentárním, tak v prozaistickém žánru. Začínal
dokumentárními recenzemi, později ale přešel k próze.
Konkrétně se potom zaměřil na detektivní žánr, prostřednictvím kterého se věnoval tématu
mafie, které ve svých dílech podrobně popisuje. Jedná se o romány Il giorno della civetta (Den
sovy), A ciascuno il suo (Každému co jeho jest) nebo Il contesto. Una parodia. (Kontext.
Parodie). Věnoval se však i románu historickému a esejistice. Mezi nejdůležitější esejistické
sbírky patří sbírka zaměřená na Luigiho Pirandella, kterému věnoval hned dva svazky:
Pirandello e il pirandellismo (Pirandello a pirandellismus) a Pirandello e la Sicilia
(Pirandello a Sicílie). Mezi další sbírky patří La corda pazza. Scrittori e cose della Sicilia
(Kolečko navíc. Spisovatelé a záležitosti Sicílie). Sciascia zemřel 20. 11. 1989 v Palermu.3

Roberto Alajmo
Novinář, spisovatel a dramatik Roberto Alajmo se narodil 20. Prosince 1956 v Palermu. Od
roku 1988 spolupracuje s televizní stanicí Rai a v roce 2012 se stal členem tvůrčího týmu
rubriky Mediterraneo, která se věnuje aktuálnímu dění v zahraničí. Jeho prvním románem je
Una serata con Wagner, vydaný v roce 1986. Román Cuore di madre z roku 2003 získal hned
několik významných literárních ocenění, včetně ocenění Strega. Přestože se zaměřuje
především na prozaickou tvorbu, má na svém kontě i několik divadelních her. Mezi další jeho
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známá díla patří román È stato il figlio nebo Le ceneri di Pirandello. Roku 2013 se stal
ředitelem divadla Teatro Biondo v Palermu.4
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