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ωŰSφŰLŰ ÉS LψŰűτRχIν
χτNTψ ÉRTψLMψZ I

Ugo ωoscolo és Giacomo Leopardi költ -teoretikusok tevékenysége nyomán zárult le χante életm vének az irodalmi kánonban való azon újraértékelése, melynek XVIIIα századi f kezdeményez i Giambatista Vico,
Gasparo Gozzi és Vitorio τl eri voltakα ωoscolót és Leopardit követ en
immár senki nem kérd jelezte meg χante világirodalmi jelent ség , abszolút költ i nagyságátα τzonban a két XIXα századi szerz egymástól
igen eltér módon járult hozzá e kánonmódosításhozν míg ωoscolo az
els tudományos értelemben vet χante-kutató, Leopardi nem folytatot
szisztematikus kutatásokat τlighierir lα Jelen tanulmányban ωoscolo és
Leopardi χante-exegézisének alapjait vizsgálomα

1α ωoscolo kritikai tevékenységéről
ωoscolo kritikai munkássága részben összegzi, részben új szempontokkal
gazdagítja a XVIIIα századi irodalomkritikai kezdeményezéseket, melyeknek lényege az irodalmi jelenségekr l adot kritériumok szerinti értékítéletek megfogalmazása voltα Közismert, hogy ωoscolo f törekvése a
klasszicizmus hagyományának megújítására irányultν Tacitusra alapozva
fogalmazta meg zsarnokellenességét, poétikájára nagy hatást gyakorolt

ψlhangzot el adásként a Magyar χantisztikai Társaság 2010α október 22-i ülésénα Köszönetem fejezem ki az alábbi kutatóknakν τndrea υatistini, űaolo φristofolini, Sallay Géza,
Tombi υeáta és ωaragó χánielα Jelen munka a űχ 75797 számú ŰTKτ-kutatás keretei közt
valósult megα
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Kallimakhosz alexandriai hellenizmusaα δ τz 1807-es Esperimento di traduzione della Iliade di Omeróban (Homérosz Íliászának fordítási kísérlete)
Homérosz történeti exegézisének alapelveit is megfogalmaztaα
χante (Homérosz, Űsszián, Vergilius, Tasso és Milton neve melletά
el ször az 1796-os kutatási tervben t nik fel, melyben τlighierit tematikailag Homérosszal párosítota (akárcsak Űssziánt és Miltontάα ε τz
1796-ban publikált A Dante (Dantéhoz) cím ódájában már kifejezésre
jut azon mitikus hite, mely szerint a költ i szó ereje képes felülmúlni a
politikai ellenségeskedést és romlotságotα 3 χante-értelmezését illet en az
1807-ben közölt Dei sepolcri (A síremlékek) 173–174α sorai is jelent sekν e
tu prima, ωirenze, udivi il carme β he allegrò l ira al Ghibellin fuggiasco
( S te hallotad, ωirenze, t el ször, β a Ghibellint, ki énekelt vigaszként ,
υerczeli τnzelm Károly fordításaάα τlighieri alakjának ilyesféle körülírása
egyrészt különös, mert a tﬀrténeti személy Dante közismerten fehér guelf
volt (hozzátéve, hogy a Színjáték szám zetésbeli írásakor már meghaladta mind a guelf–ghibellin, mind a fehér és fekete guelf megosztotságotά,
másrészt ωoscolo szándékaitól teljesen független következményekbe torkolltα ψnnek kapcsán υatistini kiemeliν ωoscolo az els k közt interpretálta
a Színjátékot profetikus költeményként , szent látomásként ( sacra
visione ά, melyet szó szerint kell értelmezni, azon interpretátorok exegetikai miszti kálásai nélkül, akik félnek χantéban a ﬄpápai„ teokrácia
ellenségét, azon papot felismerni, kinek küldetése az, hogy költ i hangja
apokaliptikus erejével mind a múltban, mind a jöv ben megújítson egy
szellemileg térdre kényszerítet nemzetet α η τz ezoterikus szerz k – ωoscolóval ellentétben – a dantei költemény allegorikus jelentésszintjének
δ Vöα τnna υellio, La critica romantica tra accademia e militanza, 327α In Storia della
critica leteraria in Italia, a cura di Giorgio υaroni, Torino, UTψT, 2001 (els kiadásaν
1997άα
ε Giovanni χa űozzo, Introduzione, xxvα In Ugo ωoscolo, Studi su Dante, űarte I, a cura di
Giovanni χa űozzo, ωirenze, Le Monnier, 1979α
3 Ibidemα ψzen aspektust τndrea υatistini is hangsúlyozzaν vöα τndrea υatistini, Il
modello e le suggestioni leterarieα χante nella tradizione della leteratura e nella cultura
popolare, 473α In Per correr miglior acque… . Bilanci e prospetive degli studi danteshi
alle soglie del nuovo millennio, I, Roma, Salerno, 2001α
η υatistini, Il modello e le suggestioni leterarie, 475α χante pápaellenességének foscolói
hangsúlyozását Mario Scoti is kiemeli, kiegészítve ezt azzal, hogy χante semmiképp nem
tekinthet Luther el futáránakν vöα Mario Scoti, ωoscolo, 991α In Enciclopedia dantesca,
II, Roma, Istituto della ψnciclopedia Italiana, 1984 (els kiadásaν 1970άα τz idézeteket – ha
másképp nem jelzem – saját fordításomban közlömα
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jelent ségét hangsúlyoztákν így tudták hatékonyan felhasználni τlighieri
m vét (és többek közt ωoscolo χante-írásaitά saját céljaikraα Luigi Valli az
1928-as Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d’amoréban jellemz en
(de inadekvát módonά hivatkozik ωoscolóra, Rossetire és űascolira mint
szellemi el dökre, θ ahogy már ψugène τroux is az 1854-es Dante hérétique-ben osztota a ghibellin χantéra vonatkozó, ωoscolóra és Gozzira
visszavezetet tézistα ι Érdekes megemlíteni, hogy míg a XVIIIα század
folyamán χante irodalmi relevanciája vitatot volt, az 1820-as évekre
mintha már versengtek volna a nevéért a szám zetésben lev irodalmárokν ωoscolo – metodológiai el feltevéseket is magában foglaló – Discorso
sul testo della Divina Commediája 1825-ben jelent meg Londonban; Gabriele Rosseti (csak a Pokol kommentárját közl ά Commento analitico alla
Divina Commediá -ja szintén londoni, 1826-os publikációα Valójában
az ezoterikus értelmezések elterjedéséhez már a Gianvincenzo Gravina
1708-as Della ragion poeticájában felvázolt Homérosz–χante párhuzam
is hozzájárult, mivel – Gravina szerint, aki jellemz en gyelmen kívül
hagyta a Vendégség és a XIII. levél exegetikai elveit – χante alapjában a
beavatotakhoz szól, míg Homérosz m veinek egyaránt van ezoterikus
és exoterikus olvasataα κ
ωoscolo 1816-tól haláláig tartó angliai szám zetésében teljesítete ki
kritikai tevékenységét, melynek még itáliai eredményei – az említeteken
túl – a Dell’origine e dell’u cio della leteratura (1809ά és a Frammenti
sul Mahiavelli (1810ά; az angliai id szak f bb kritikai munkái az Essays
on Petrarh (1821–1823ά, az A Parallel between Dante and Petrarh (1823ά, λ
valamint a Discorso critico sul testo del Decamerone (1825άα τntonia Mazza nyomán τnna υellio kijelenti, hogy lényegében ωoscolo volt az els
modern értelemben vet irodalomkritikus (s ezen belül dantistaά, aki nagy
hangsúlyt helyezet az irodalmi jelenségek történeti kontextusban való
θ Vöα Maria űia űozzato, Luigi Valli e la seta dei ωedeli d τmore , 153α In L’idea deforme,
a cura di Maria űia űozzato, Milano, υompiani, 1989α
ι Vöα Maria Lα Lacalle Zalduendo, Il χante eretico, rivoluzionario e socialista di ψugène
τroux, 85α In űozzato, L’idea deformeα
κ Vöα τndrea υatistini, χante in giudizioν requisitorie e apologie, 18–19α In Dante oscuro e
barbaro. Commenti e dispute (secoli XVII e XVIII), a cura di υruno φapaci, Roma, φarocci,
2009α
λ ωoscolo űetrarca-tanulmányairól ldα Tombi υeáta elemzéseitν L in uenza di űetrarca su
ωoscoloα Nuova Corvina, 2004β15, 56–64; L allegoria del tempo nei Trion di űetrarca e nei
Sepolcri di ωoscoloα In Petrarca europeo, a cura di Gianmario τnselmi – Luigi Tassoni –
υeáta Tombi, υologna, Gedit, 2008, 267–281α
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elemzésére; Mario ωubini vizsgálódásai alapján pedig azt emeli ki, hogy
költészetszemléletében ωoscolo a poeta primitivo ( skölt ά eszményét
állítota középpontbaα μ
1α1α Foscolo Dante-értelmezése
ωoscolo els ként a kallimakhoszi Chioma di Berenice (Bereniké hajfürtje)
catullusi latin változatának 1803-as olasz fordításához írt Della ragione
poetica di Callimaco (Kallimakhosz kﬀlt i értelmér l) cím IVα beszédében fogalmazta meg a dantei m exegézise szempontjából is alapvet
elveit, melyek alapján a költészet elválaszthatatlan a vallástól, továbbá
ﬄaz skölt k, nemzeteik teológusai és történészei, vadságában nemes
[ferocemente magnanime] korban […] éltek„α ψ vicói fényben szemlélte
ωoscolo Homéroszt és Shakespeare-t, s melléjük χantét helyezte, aki ﬄItáliának a barbárság alkonyakor bekövetkezet z rzavarait mint bátor harcos,
lelkes polgár és tiszteletre méltó szám zöt„ énekelte meg α δγ ψgyébként
a három említet név egymás mellé helyezése el ször az 1802-es Ultime
letere di Jacopo Ortisban olvashatóα δδ
1α1α1α τz Edinburgh Review két cikke

ψ két (1818α februári, illetve szeptemberiά cikk ωoscolo els valóban jelent s
χante-elemzéseα τz els cikk a Színjáték kommentárjait és kiadásait
vizsgáljaα τ XVIα században ωoscolo szerint
χante népszer sége megingotα τ görög és a római irodalom iránti kizárólagos hódolat […] arra tete hajlamossá a kor kritikusait, hogy χantét
szabálytalan és barbár szerz ként értékeljékα υoccaccio és űetrarca letek
az olasz irodalom kizárólagos modelljei […] τz Orlando innamorato és az
Orlando furioso szórakoztatók és kevésbé fárasztók voltakα τ reformáció
lángba borítota ψurópát, és χante a pápákat is űokolra ítélteα τ Paradicsomban maga Szent űéter nyilvánítja ki súlyos invektíváját az ψgyház
világi hatalmával szembenα τ monarhiáról szóló latin m vében a Költ
a császárok pápákkal szembeni fels bbségét állítota; és a protestáns írók
[χante] tekintélyét az igazság egyik tanúságtételeként értelmeztékα δε
μ Vöα

υellio, La critica romantica tra accademia e militanza, 357–358α
ωoscolo, 988 (idézetek a Della ragion poetica di Callimacóbólάα
δδ Vöα χa űozzo, Introduzione, xxviα
δε Ugo ωoscolo, űrimo articolo della ψdinburgh Review α In Studi su Dante, I, 23–25α
δγ Scoti,
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1550-t l a jezsuiták tevékenysége nyomán τlighierit lefokozták –
Speroni, Mihelangelo és Tasso ennek ellenére nyilvánosan több alkalommal kifejezték χante iránti rajongásukatα τ dantei m szempontjából a
legrosszabb az 1600–1730 közti id szak volt, amikor kommentárja egyáltalán nem, és csak kevés kiadása születetα τ XVIIIα századot illet en
ωoscolo néhány ismert mozzanatot elevenít felν a Letere virgilianéban
υetinelli nevetségesnek és barbárnak állítja be χantét, Tiraboshi pedig
– míg űetrarca m vét részletesen elemzi – χantéról csak néhány adatot
közölα δ3
Második cikkében ωoscolo történetileg elemzi a VIIα Gergely pápa (vagyis a XIα századά és χante kora közti id szakotν mint Scoti rámutat, ωoscolo
(Henry Hallammel egyetértésben és ωriedrih Shlegellel vitázvaά a barbárság és a civilizáció közti, misztikus és vad szenvedélyek által uralt
átmenetnek fogta fel e kort, melyet éppen a dantei költészet volt képes
megragadni; e tematikát a Discorso sul testo del poema di Dantéban
bontakoztatja majd kiα δη Érdekesek a χante ihlet forrásaira vonatkozó
kitételekν említi az epikureizmus, illetve – φavalcanti kapcsán – az ateizmus feltételezhet hatását; ennek ellensúlyozásaképp hirdete meg VIIIα
υonifác 1300-ban a Rómába zarándoklók számára a b nbocsánatot, és
χante éppen ezért tete saját túlvilági utazását ugyanezen év nagyhetéreα δθ τ forrásokra vonatkozólag υruneto Latini jelent ségét is kiemeli,
aki a Tesoretóban leírja, amint Űvidius egy erd n keresztül vezeti t a
természet és a lozó a orákulumai keresése végetν többek közt Giambatista φorniani da Űrzinovi és űierre-Louis Ginguené feltételezték, hogy
Latini e m ve χante modellje, de e feltételezés el ször valójában ωilippo
Villani 1391–1402 közöt szerkesztet Santa φroce-i Codice Laurenziano
della Divina Commediájában fogalmazódot megα δι
1α1α2α χante és űetrarca komparatív elemzése

τz 1823-as A Parallel between Dante and Petrarhban ωoscolo két, általa
egyenrangúnak ugyanakkor ellentétesnek tételezet emberi, illetve m vészi világot jellemez, az 1813-as Notizie intorno a Didimo Chiericóban
már megtalálható komparatív tézisek kibontakoztatásávalα Hangsúlyozza,
δ3 Ibidem,

25α
ωoscolo, 989α
δθ Vöα Ugo ωoscolo, Secondo articolo della ψdinburgh Review α In Studi su Dante, I, 89α
δι Ibidemα (ωoscolo a ωederico Ubaldini-féle 1642-es Tesoreto-kiadásra utalαά
δη Scoti,
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hogy míg űetrarca olvasóját az otiumhoz köt d melankóliába ringatja, χante lángolása az emberi lélek egészét megrázza, mivel , ﬄmint
valamennyi skölt , százada erkölcseinek [costumi] történésze, hazája
prófétája és az emberi nem megfest je„ ; míg χante költészetében egy
egész nemzedék zsarnokság elleni harcát énekelte meg, űetrarca azok
közt él [és tevékenykedik], akik Itália sok évszázados dicstelen szolgaságát
készíteték el α δκ
1α1α3α χante nyelvelmélete

τz 1824–1825 közt írt Epohe della lingua italiana harmadik részében
ωoscolo (történészi és nem grammatikusi megközelítésbenά kitér χante
nyelvelméletéreα Vizsgálódása f következtetésének megfelel en χante
egyedi költ i nyelvezete azért utánozhatatlan és a nyelvi szabályalkotók
által szabályozhatatlan, mert számos regisztert és variánst foglal magábanα δλ
1α1α4α τ Discorso sul testo della Divina Commedia (1825ά

ψ munkájában ωoscolo nagyban támaszkodik XVIIIα századi szerz k (Gα
Tiraboshi, Gα Mα Mazzuchelli, Lα τα Muratori, Sα υetinelliά χante-értelmezéseireα Közös elem τl eri tragédiaírásában és ωoscolo χante-értelmezésében a bibliai intertextualitás jelent ségének hangsúlyozása, valamint
a bibliai-dantei profetizmus politikai-kulturális aktualizálásának szándékaα δμ ωoscolo lényegében átveszi τl eri irodalomtörténeti szemléletét,
melynek megfelel en meg van különböztetve a hatalmat szolgáló irodalmár a szellemi függetlenségét a hatalmi befolyástól meg rizni képes
írótólν e megkülönböztetés alapján τl eri (és ωoscoloά számára Horatius,
Vergilius, τriosto és Tasso nagy, de nem fenséges költ knek számítanak,
mely utóbbi jelz abszolút értelemben χantéra illik, aki saját kora ellenségeihez címezi invektíváitα εγ τz alábbi Discorso-idézetben világosan teten
érhet Vico és τl eri hatásaα

δκ Scoti,

ωoscolo, 990α

δλ Ibidemα
δμ Vöα

χa űozzo, Introduzione, lxxixα
υruno φapaci, L immensa superiorità degli ingegni sproteti ν Vitorio τl eri
[űremessa al Del principe e delle letere], 212α In Dante oscuro e barbaroα
εγ Vöα
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τz sköltészet spontán módon fakadt azon egyedi és igen rövid korszakokban, melyek nagyobb gyelmet érdemelnek, s melyekben a képzeleter
fantazmái tökéletesen azonosultak a népek […] lelkével, történelmével, valamennyi vállalkozásukkalα Ma a költ i kció, a lozó ai és vallási doktrínák,
az élet gyakorlata, és még a szív leghevesebb szenvedélyei is, ha nem is különültek teljesen el egymástól, de minden ember elméjében nagy kihagyások
által szaggatotakα […] bármi is legyen a középpont, melyben a népek – a
vad állapot tudatlan gyermekkorától a civilizáció rendkívül romlot aggkoráig látható pálya-bejárásukban [corso (!ά visibile] – kevésbé nyomorultnak
érzik magukat, nyilvánvaló, hogy az emberi értelem a mánia és a g g [fatuità] határpontjai közt vanα […] τ költ i és a tudományos korszak közt
mindig oly módon ékel döt be az id , hogy az egyik teljesen homályban
maradt a másik számáraα És ha nem is nevetünk arrogánsan azon népeken,
kiknek egyetlen értelmi gyönyöre a költészet volt, nem kevésbé ámulunk
költ iken, újrakérdezve, mely föld és mely korszak volt az óriás Géniusz
teremt jeα εδ

χa űozzo hangsúlyozza, hogy Vico hatása speci kusan ωoscolo exegetikai
alapelveit is meghatározta τlighieri vonatkozásábanν az id k és emberek
nagylelk ségének nagysága ( grandezza magnanima dei tempi e degli
uomini ά a Discorso azon zárógondolataiban is megjelenik, melyekben
ωoscolo kifejezésre jutatja reményét, hogy a dantei költ i nyelv (a bet
és az olvasat [letera e letura] szintjénά a sok évszázados kizökkent állapotot követ en helyreállíthatóα εε τz esztétikai-poétikai-hermeneutikai
szinten túl ωoscolo általánosságban is elfogadhata Vico (χantéra kiváltképp vonatkoztathatóά alapelvét, miszerint az eredend barbárság és a
re ektált barbárság visszatér korai a nagy költészet ideális korszakaiα
Vitilio Masiello nagy jelent ség tanulmányában, melyben Vico hatását
részleteiben elemzi ωoscolo írásaiban, egyebek mellet kiemeliν a neoklaszszikus költ , a dantei-vicói tanítások és természetesen saját jakobinus
tapasztalatai alapján, az angliai szám zetésben már felhagyot a társadalom lozó ai utópiákkal, világosan láta a deszakralizált igazságosság, az
államérdek és az er sebb törvénye, az egyenl tlenség, az intézményesítet
er szak érvényesülését, melynek ellensúlya (ahogy ωoscolo hangsúlyozza
a Sull’origine e i limiti della Giustizia cím írásábanά kizárólag a törvények egyenl és szigorú alkalmazása lehet, mely ha igazságtalan is
εδ Ugo

ωoscolo, Discorso sul testo della Divina Commedia, 182–183α In Studi su Dante, Iα
ωoscolo Vico ricorso fogalma alapján ír pálya-bejárásrólα
εε Vöα χa űozzo, Introduzione, lxxxα
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bizonyos egyedi esetekben, a társadalom összetartó ereje, az anarhiába való süllyedés megel zéseα ε3 Masiello mindezzel kapcsolatban tehát
Vico és Hobbes hatását emeli ki, de nyilvánvalóan ide sorolható χante
jogelméleti és etikai értelemben vet contrappasso-elve isα
1α1α5α τ foscolói Commedia di Dante Alighierir l

ωoscolo nagyszabású, ötkötetes Színjáték-kiadási tervéb l lényegében
csak a Pokol kommentárja valósult meg; nem véletlen, hogy ennek
(posztάmodern kiadását εη az egyik legnagyobb dantista, Giorgio űetrochi gondoztaα ωoscolo Pokol-kommentárja űietro Rolandi és Giuseppe
Mazzini gondozásában azon négy kötet másodikában került publikálásra
(Londonban, 1842- és 1843-ban, tizenöt évvel ωoscolo halála utánά, mely
négy kötet a teljes Színjáték-kommentárt és elemzéssorozatot magában
foglalta volnaα εθ űetrochi egyaránt kiemeli ωoscolo dantisztikai kutatásainak korlátait és újításaitν maga a költ -tudós bevallota, hogy csak két
kódexet vizsgált els kézb l (a Mazzuhellianót és a Roscoe-tά, egyébiránt mások munkáit használta fel; Mazzini valamivel több dantisztikai
anyagot tudot – a foscolói hagyaték gondozásakor – felhasználniα ει Így
is nagyra értékelend ωoscolo részér l a Színjáték szövegének – az általa
ismert releváns szövegváltozatok és kommentárok alapján történ – standardizálására irányuló er feszítése (melyet másfél évszázaddal kés bb
éppen űetrochi valósítot megάα ωoscolo lényegében a Volgata della φrusca, a Nidobeatina és a υartoliniano szöveghagyományaira hagyatkozot
a Színjáték (illetve a Pokol ά kiadásában és kommentárja kidolgozásában
(szembeállítva e hármast a Volpi-, Lombardi- és Viviani-hagyománnyalάα εκ
ε3 Vitilio Masiello, ωoscolo e Vicoα Le fondazioni foscoliane della coscienza tragica, 33–34α
In I miti e la storia. Saggi su Foscolo e Verga, Napoli, Liguori, 1984α
εη Ugo ωoscolo, Studi su Dante, űarte II, a cura di Giorgio űetrochi, ωirenze, Le Monnier,
1981α
εθ Vöα Giorgio űetrochi, Introduzione, xxx–xxxiα In ωoscolo, Studi su Dante, IIα ωoscolo
eredeti tervében az els kötet bevezet szöveget és a Discorsót, a második, harmadik és
negyedik kötet a Színjáték három részét tartalmazta volna kommentárral, végül az ötödik
kötet analitikus indexet, jegyzetapparátust és kisebb χante-elemzéseket foglalt volna
magábanα Rolandi és Mazzini posztumusz kiadásában az els és második kötet ωoscolo
tervei szerint valósult meg; a harmadik kötet a Purgatóriumot és a Paradicsomot foglalja
magában kommentár nélkül, míg a negyedik kötet tartalmazza a részlegesen elkészült
index- és jegyzetapparátust, valamint a dantei életm , a Színjáték kiadásai és kétszáz
kódex (mások kutatásaira alapozotά szintén nem befejezet vizsgálatátα
ει Ibidem, xxxixα
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Nyilvánvaló korlátai ellenére kijelenthet , hogy ωoscolo Pokol-kommentárja valamennyi modern χante-kommentár számára modellérték α χa űozzo kiemeli még, hogy ωoscolo mint száműzﬀt volt
képes (a neoklasszicista retorika korlátain túllépveά valódi mélységében
megérteni a középkori szám zöt költ tν e megértés alapja pedig az, hogy
χantét az skölt mítoszával ruházta felα ελ

2α Leopardi χante-értelmezése
Leopardi költészetét jelent sen megihlete τlighieriν ez mindenekel t
az 1818-as Sopra il monumento di Dante he si preparava in Firenzében,
továbbá az Ad Angelo Maiban és az Appressamento della mortéban észlelhet ; ezen túlmen en számos χantéra vonatkozó, nem rendszerezet
re exió található többek közt a Discorso di un italiano intorno alla poesia
romanticában és az 1817–1832 közt írt Zibaldonébanα χomenico φonsoli
szerint Leopardi megközelítésére jellemz , hogy a romantikus költ , a
természet–értelem dialektikáját állítva középpontba, saját poétikai elveit
vetíti χantéraν τlighieri így természetes , a racionális-tudományos civilizáció által meg nem rontot költ , valódi mítosz és exemplum ,
olyan gondolkodó, aki (Leopardival ellentétbenά még hisz a természet
jóságában α εμ υatistini egyebek mellet Leopardi χantéra vonatkozó kijelentéseinek egyszerre személyes és egyetemes jellegét emeli kiα 3γ Jelen
tanulmányban a költ i m vekben azonosítható χante-hatásról nem, hanem csak az említet, τlighierire vonatkozó re exiókról nyilatkozomα
2α1α Dante-utalások a χiscorso di un italiano intorno alla poesia romanticában
τ Discorsóban szembet n Vico hatása, mindenekel t az ész és a képzel er ellentétér l, valamint a költ i kreativitás egyediségér l és örökkévalóságáról szóló tételekben, 3δ azon pontosítással, hogy Leopardi szerint
εκ Ibidem,

xliiα
űozzo, Introduzione, xciα
εμ Vöα χomenico φonsoli, Leopardi, 626α In Enciclopedia dantesca, III, Roma, Istituto della
ψnciclopedia Italiana, 1984 (els kiadásaν 1971άα
3γ υatistini, Il modello e le suggestioni leterarie, 479α
3δ Mario Sansone, Leopardi e la loso a del Setecento, 154α In Leopardi e il Setecento,
ωirenze, Űlshki, 1964α
ελ χa
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a képzel er és ész közt nem kategoriális-szinkrón viszony van (mint
feltehet leg Vicónálά, hanem diakrónα Leopardi felfogásában a költészet
az illúziók kifejezése, az illúziók nyelve pedig a képzeletν mindezek összeegyeztethetetlenek az ésszel, mely az Értelem eszközeα ψnnek alapján
a modern korban nem létezhetne költészet, ha Leopardi – kivételként –
nem engedné meg, hogy a költészet egy-egy pillanatra helyreállítsa az
antik képzel er t, a természeti állapototα Összegezveν az ész és képzel er
közti megkülönböztetés Leopardinál két ﬀsszeegyeztethetetlen kor nyelvére vonatkozik, s nem két örökt l fogva különböz nyelvre önmagábanα 3ε
ψtore Mazzali rámutat, hogy a Discorso szerint a képzel er költészete kiváltképp a υiblia költ i, továbbá Homérosz, Hésziodosz, τnakreón,
Kallimakhosz, majd pedig χante, űetrarca és τriosto m veiben valósult
meg, valamivel kisebb költ i er vel pedig Vergilius és Tasso munkáibanα 33
Mindezt kiegészítik Leopardi Űvidiusról alkotot ítéletei, melyeknek a
Zibaldonéban is tág teret adα
Kétségtelenül jelent s τl eri hatása Leopardi χantéról alkotot képének kialakításában, 3η mégis e tekintetben a legjelent sebb közvetlen hatás
ωoscolóra vezethet visszaα τ vicói-foscolói tanítás felismerhet Leopardi
mítoszról alkotot nézeteibenν ωoscolo és Leopardi számára a mitológia
egyaránt tiszta képzelet és költészet, azonban míg Leopardi számára a
mitológia kció és illúzió, szórakoztató csalás, az élénk költ i fantázia
kommunikálása a közönség felé, addig ωoscolo számára (nagyobb összhangban a dantei-vicói felfogássalά a mitológia teológiában, tehát egy
kollektív, polgári (civile) és nemzeti intézményben oldódik fel – röviden a
teológiai elbeszélés (favola teologica) egy valódi tﬀrténelmi intézményα 3θ

3ε Ibidem,

155α
Mazzali, Űsservazioni sul χiscorso di un italiano , 440–441α In Leopardi e il
Setecentoα
3η Vöα Giacomo Leopardi, Argomento di una canzone sullo stato presente dell’Italia, 577α
In Giacomo Leopardi, Opere, II, a cura di Gisueppe χe Robertis, Milano–Roma, Rizzoli,
1937α It egyértelm en forrásként azonosíthatók τl eri LIIIα szonetjének híres soraiν Ű
gran űadre τlighier, se dal ciel miri β me tuo discepol non indegno starmi β dal cor traendo
profondi sospiri β prostrato innanzi ai tuoi funerei marmi α Vöα φapaci, Dante oscuro e
barbaro, 215α
3θ Vöα Mazzali, Űsservazioni sul χiscorso di un italiano , 445α
33 ψtore

224

ωŰSφŰLŰ ÉS LψŰűτRχIν χτNTψ ÉRTψLMψZ I

2α1α1α τ Zibaldone χante-vonatkozásai

φonsoli 3ι és υatistini 3κ egyaránt fontosnak tartják a Zibaldone vizsgálódásaiban, hogy Leopardi mennyire egyedinek tartota χante költ i
nyelvének kialakítási módjátν
χante col suo magnanime ardire, pigliando quella linguaccia greggia ed
informe dalle boche plebee, e volendo innalzarla n dove si può mai
giungere, si compiacque, anhe in onta della convenienza e buon gusto
poetico, di applicarla a ciò he allora si stimava la piú sublime materia, cioè
la teologiaα 3λ

τ Zibaldone egyes re exióiban valószín síthet Giulio űerticari (1820
körül írtά χante-tanulmányainak 3μ hatása, melyeknek lényeges eleme a
nyelv lozó ai megközelítésν Leopardi töredékes χante-vizsgálódásaiban
nagyrészt e (már ωoscolónál is fontosά téma a közös alapα ηγ
τ Zibaldone dantei utalásait illet en alapvet en fontos a Tasso–χante
összehasonlítás, melynek f tétele, hogy χante (Tassóval ellentétbenά harcosan szembeszállt rossz csillagzatú sorsával, és költészetében is nagyban
e küzdelemb l merítetα ηδ Jelent sek a már érintet Űvidius–χante összevetések, melyekben χantét többre tartjaν χante (Vergilius nyomán, de
nála magasabb szintenά költészetében fest, és spontán képes eseményeket,
képeket, eszméket, fogalmakat, érzelmeket bemutatni, míg Űvidius mindezt túl explicit módon és er lteteten tesziα ηε Leopardi elutasítja bármely
irodalmi m , így (utalva Gabriele Rossetireά a Színjáték allegorikus értelmezését; η3 sajátos maniheista kereszténység-felfogásának kifejtésekor
3ι Vöα

φonsoli, Leopardi, 626–627α
υatistini, Il modello e le suggestioni leterarie, 479α
3λ Giocomo Leopardi, Zibaldone (26 otobre 1821ά, idézveν ibidemα
3μ Dell’amor patrio di Dante Alighieri e del suo libro intorno al volgare eloquio; Degli
scritori del Trecento e de’ loro imitatori; Difesa di Danteα
ηγ ψzt hangsúlyozza Guido χi űino isν vöα Guido χi űino, χissonanze nel Leopardi letore
di χante, 537α In Leopardi e la leteratura italiana dal Duecento al Seicento, ωirenze,
Űlshki, 1978α
ηδ Vöα Giacomo Leopardi, Zibaldone scelto, 798–799 (Recanati, 14 marzo 1827άα In Leopardi,
Opere, IIIα φonsoli (szerintem vitathatóά véleménye szerint e szöveghelyen teten érhet
Leopardi χantétól való végleges eltávolodása (τlighieri iránti rajongásának fennmaradása
melletάα Vöα χomenico φonsoli, Leopardi e χante, 56α In Leopardi e la leteratura italiana
dal Duecento al Seicentoα
ηε Vöα Leopardi, Zibaldone scelto, 60; 510 (29 giugno 1822ά; 634–635 (20 setembre 1823άα
η3 Ibidem, 835 (2 setembre 1828άα
3κ Vöα
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pedig kijelenti, hogy éppen χante tete világossáν a kereszténységben
els sorban a űokollal és a űurgatóriummal való fenyegetésen van a hangsúly, míg a űaradicsombeli üdvözülés másodlagos; továbbá a űaradicsom
tudata mindenekel t a boldogság iránti soha be nem teljesül vágyra
emlékeztet folyamatosanα ηη τ uerelle des Ancients et des Modernes-re
vonatkozólag Leopardi leszögeziν χante azon irodalmi tradíció megalapítója, melyhez maga a romantikus költ is tartozni akar; és bár a modern és
az antik közti szakadás helyreállíthatatlan, az olasz irodalom az él k közt
a legantikabb, mivel χante, űetrarca és υoccaccio a legantikabb klasszikusok a modernek közt, a legantikabbak, akiket olvasni és megnevezni lehet,
s nemcsak a nemzeti tudósok [eruditi] közt, hanem ψurópa valamennyi
műveltjei [colti] körében α ηθ

ηη Ibidem,
ηθ Ibidem

650–652 (23 setembre 1823άα
(20 otobre 1828ά, idézi φonsoli, Leopardi e χante, 90α
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