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Mgr. Angela Alexandra DʹOrso  napsala velmi zralou práci, v níž je korpus Leopardiho textů 

nahlédnut prizmatem několika jasně formulovaných hledisek. Ve svém – velmi původním a 

ústrojném  – výkladu Leopardiho estetiky podává tento koherentní obraz: 

 V první kapitole extrahuje z Leopardiho reflexivních textů – především ze Zibaldone 

(který je ve stopách Piera Giorgia Contiho vnímán ne tak jako osobní průzkum, jako spíše 

jako sběr materiálu, jejž může využít kreativní imaginace) – motivy, jež se jí jeví pro výklad 

Leopardiho poetiky jako určující. Takovým návratným motivem je u Leopardiho především 

otázka poměru myšlení a jazyka a specifičtěji myšlení a poezie. Jazyk v Leopardiho pojetí 

není pouze stopou myšlení, ale jeho katalyzátorem: myslíme skrze jazyk („non si pensa se non 

parlando“). Podobně je jazyk díky svým konotativním možnostem i katalyzátorem poezie. 

Proti pojmovému jazyku tu ovšem stojí evokativní, subjektivně motivovaný idiom a proti 

literárně fixovanému projevu (scrittura) živý hlas (voce).   

Autorka zdůrazňuje právě tuto Leopardiho preferenci „hlasu“: pouze jeho 

prostřednictvím lze předat energetický proud, jejž produkuje imaginace, pouze jím lze také 

narušit mlčení moderní doby. Pouze skrze smyslový vjem – tj. pouze jako zvuk a hlas – je 

možno procítit svět. 

Odtud také Leopardího úcta ke starým řeckým básníkům: ti dosud neotročili intelektu, 

ale mluvili jazykem smyslů. V debatě o romantické poezii se Leopardi staví na stranu 

„přírody“ proti „kultuře“. Kultura totiž znehybňuje, příroda je však hybnost sama. Úkolem 

poezie je právě zachytit přírodní pohyb, a to i v neživých fenoménech. 

Autorka si v této souvislosti klade otázku, jak se dotknout tohoto „života“, jenž proudí 

vším. Soudí, že Leopardiho řešením je „humanizace“ jednotlivých prvků. 



Současnost se kromě své nehybnosti a preference kultury před přírodou vyznačuje také 

„mlčením“ (mutismo transversale); příroda však žádá „hlas“, jenž by ji vyslovil; venkovská 

komunita je takového hlasu ještě schopna. Pouze jako sféra hlasu – a také pohybu – je příroda 

zdrojem slasti (piacere). Především tento hlas – tak čte autorka Leopardiho – má zaznít 

v poezii; hlavním postulátem je tedy její „oralita“. Tento zásadní axiom je v Leopardiho 

poezii mnohostranně naplněn: přechodem od kanzony k volnému schématu a k idyle, 

rozvolněnou metrikou, akcentovanou hudebností, horou synerezí či enjambements, 

apostrofami druhého. 

I Leopardiho próza prozrazuje tíhnutí k oralitě, realizované rozmanitostí stylistických 

rejstříků. 

V třetí, závěrečné kapitole promítá autorka kategorie hlasu a orality do kategorie 

tělesnosti; tělo pak vnímá jako výraz sociální struktury. 

Jak už jsem konstatoval výše, práce sleduje jasně vymezenou problematiku, a činí tak 

velmi korektním způsobem. Autorka dokonale pročetla celý korpus Leopardiho textů a 

všechny své teze opírá o analýzu textů. 

Nemám pochybnosti o tom, že hlediska, jež autorka vtáhla do hry, v mnoha ohledu 

vrhají na tyto texty nové světlo. V tomto směru práce splňuje základní požadavek, jenž je na 

vědeckou práci kladen. Přesto si neodpustím pár kritických poznámek.  

Autorka pracuje s celým korpusem Leopardiho textů jako s homogenním celkem, kde 

nenajdeme žádné protimluvy. Citáty příznačně nejsou datovány. 

To však úplně neodpovídá pravdě. 

Přál bych si například trochu jasnější definici toho, co Leopardi nazývá imaginací.  Na 

počátku Leopardiho básnické dráhy je imaginace „forza creatrice“, schopnost tvořit obrazy, 

vytvářet obraznou analogii reality.  Staří takto vykládali svět svými bájemi. Symbolismus, o 

němž se Leopardi v této fázi hovoří, má ještě v zásadě klasicistický, alegorický charakter (ut 

pictura poesis). V roce 1820 (záznam z 1. července) však Leopardi vyznává, že rok předtím u 

něho došlo k radikálnímu zlomu: imaginace jako by vyschla, ale zato verše překypovaly 

citem. Leopardi poté koncept imaginace v zásadě opouští a poezii i jazyku jsou kladeny nové 

úkoly: mají být hlasem citu, emoce, „passione“, psychického stavu. Montimu Leopardi 

vytkne, že jeho poezie je samá imaginace, a žádný cit. Řada citátů, jež jsou v práci uvedeny, 

se vztahují už k této nové situaci. 

Právě tak mi není úplně jasná teze, že proudnost života je u Leopardího vyjádřena 

humanizací přírodních fenoménů. Jednou z nejoriginálnějších fazet Morálních dílek je právě 



odmítnutí antropocentrismu. Což souvisí s pojetím přírody, jež se kolem roku 1824 radikálně 

proměňuje: namísto rousseauovské přírody nastupuje objekt, jenž je subjektu zcela cizí.  

Přál bych si zkrátka, aby tato myšlenková dynamika byla v práci také vzata v potaz. 

Ale opakuji to, co jsem řekl výše: autorčin pohled na Leopardiho je zasvěcený, vychází 

z důvěrné znalosti textů a je v mnoha ohledech inovativní. Práci tudíž k obhajobě rozhodně 

doporučuji.  
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