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Abstrakt:

Na počátku 20. století se v Itálii objevuje tzv. krepuskolarismus. Termín označuje tvorbu 

básníků, kteří byli dle dobové literární kritiky  “soumrakem,” (v italštině „crepuscolo“) krásné  

literatury 19. století.  Cílem diplomové práce je deskripce povahy lyrického subjektu v  jejich 

dílech. 

Nenápadná krepuskolární poezie představuje počátek moderny v Itálii a staví se do opozice 

vůči klasické literatuře minulosti. V prvních pěti kapitolách práce jsou podrobně popsány bio-

bibliografické údaje čtyř krepuskolárních autorů: Guida Gozzana, Sergia Corazziniho, Marina 

Morettiho a Alda Palazzeschiho. 

Na základě analýzy vybraných děl jsou určeny rozdíly v jejich chápání role básníka. Dílčím 

závěrem práce je charakteristika krepuskolárního lyrického subjektu, který je typický svou 

melancholií, intimismem a útěkem k poetice každodennosti. Melancholie a intimismus jsou témata, 

ke kterým se vrací i další generace italských básníků. Analýza děl Eugenia Montala, Umberta Saby, 

Giuseppa Ungarettiho a Dina Campany poukazuje na stíny této krepuskolární inspirace. 

Důraz na emocionalitu lyrického subjektu u této generace básníků mizí, prosazuje se spíše 

básnický postoj pozorovatele hořké skutečnosti.

 Přílohu práce tvoří korpusový výzkum klíčových slov krepuskolární poezie v aplikacích 

PSPad, KWords a dále v italských literárních korpusech DiaCORIS, CoLFIS. Jelikož 

krepuskolarismus se vyznačuje opakováním prostých témat, je hypotézou výzkumu, že četnost 

klíčových slov krepuskolární poezie bude podstatně vyšší než četnost těchto slov v italské literatuře 

současníků básníků soumraku.  Metodou srovnávání relativních frekvencí byla v souhrnných dílech 

S. Corazziniho, G. Gozzana  a M. Morettiho vyhledána čtveřice nejfrekventovanějších slov (morte, 

dolce, cuore, anima). Relativní frekvence krepuskolárních klíčových slov v textech současníků 

básníků soumraku byla dle výpočtů referenčních italských korpusů skutečně nižší.



Abstract:

A poetic style of crepuscolarism originates in Italy of the beginning of the 20th century. This

term is generally used to describe works of so called “poets of twilight”. Crepuscolarism marks the 

beginning of the modern literature in Italy and stands in opposition to the classical literature of 19th 

century. In comparison to the older poetry, crepuscolari poetry differs, among others, in connection 

to lyrical subjects – here the relation is clearly negative.

The aim of this thesis is to provide both an analysis, and description of Italian crepuscolari 

poetry, in order to determine the nature of lyrical subjects used. It also compares and contrasts 

works of the most important poets or Crepuscolarism thier impact on the future generation of Italian

poets.

After a theoretical introduction, four chapters follow. These are devoted to the most 

important crepuscolari poets, namely Guido Gozzano, Sergio Corazzini, Marino Moretti, and Aldo 

Palazzeschi.Here bio-bibliographic information, typical characteristics of their poetry, their 

understanding of the role of a poet, and relations to lyrical subjects were described in and analysed. 

In following chapters these results were compared to the development of the lyrical subject 

in the next generation of Italian poets (Eugenio Montale, Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti and 

Dino Campana). Bio-bibliographical section of these authors portrays chronologically their literary 

works. The question of inspiration of this new generation by Crepuscolarism is also discussed.

Appendix contains research of the key words of the Crepuscolarism conducted using 

following applications: PsPad, Kwords and the Italian Corpus DiaCoris and Colfis. This research 

aims to identify the keywords of the poetry of S. Corazzini, G. Gozzano and M. Moretti and 

compare the relative frequency of the crepuscolari key words with the frequency of the 

contemporary literature in Italy. 
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Předmluva

Tato diplomová práce zkoumá vývoj lyrického subjektu ve 20. století, v době bohaté na 

společenské zvraty, které radikálním způsobem proměnily chápání literatury. Relativizací veškerého

a odosobňováním se od sebe sama se v poezii i próze začaly objevovat nové prvky, dříve netoliko 

pozorovatelné díky pevnému hodnotovému rámci, v němž dřívější umělec – intelektuál pracoval a 

žil. Dvacáté století přineslo rozvolnění fenoménu subjektivity. 

V Itálii se kolem roku 1900 začíná hlásit o slovo nový poetický směr příznačně nazývaný 

krepuskolarismus, tedy básnění soumraku. Tato poetika každodennosti napodobující francouzský 

symbolismus a do jisté míry navazující na tradici dekadentní milánské Scapigliatury1 se stala první 

jitřenkou italské moderny. Právě krepuskolární autoři patřili k těm, kteří se počátkem století vydali 

„novou“ cestou. Svá díla stavěli úmyslně do protikladu k velké literatuře století předcházejícího - a 

to především  negativním přístupem k vlastnímu lyrickému já. Proto jim bude v této práci věnován 

značný prostor. 

Na základě analýz děl vybraných autorů se pokusím poukázat na proměny chápání lyrického

subjektu v jejich poezii. 

Krepuskolarismus nese prvky negativismu, který se v italské poezii objevuje i v následující 

básnické generaci. Z toho důvodu budou poslední kapitoly práce věnovány básníkům, v jejichž 

tvorbě krepuskolární nálady doznívají, nebo se opakují, básníkům, kteří představují skutečné 

velikány italské poezie. 

Závěrem si kladu otázku, proč se krepuskolární tóny objevují ve dvacátém století tak hojně. 

Je to výraz doby, či pouhá literární inspirace předcházejícími generacemi? 

Přes snahu popsat krepuskolarismus a jeho nejvýznamnější zástupce zůstává hlavním cílem 

práce znázornění vývoje lyrického subjektu na základě analýzy textů zvolených básníků. 

1 Scapigliatura (Rozcuchanci) je název skupiny spisovatelů působících v Miláně v letech 1860-1880. Patří mezi ně: 
Camillo Boito (1836-1914), Iginio Ugo Tarchetti (1839-1869), Emilio Praga (1839-1875), Arrigo Boito (1842-1918)
a Carlo Dossi (1849-1910). Jejich díla byla lehce dekadentním  protestem proti dobovému "měšťáctví." Často 
obsahovala dualistická témata smrti a života, krásy a ošklivosti, zdraví a bláznovství. 
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1. Úvod

Lyrická báseň je vytvářena promluvou autora jako osoby žijící v reálném světě. Básníkovo

já, které se stává jakýmsi "lyrickým vypravěčem", je zde subjektem zcela novým, subjektem, který

vzniká v autorově vědomí. Hovoří se o tzv. subjektu lyrickém, jímž autor svou báseň ztvárňuje a

spojuje ji v jedno. Měnící se vztah k tomuto lyrickému subjektu určuje mnohé o povaze a přístupu

autora k literatuře. Tento vztah smí být jedním z podstatných rysů autorovy poetiky. 

Na  rozdíl  od  prózy je  pak  lyrický  subjekt  spolu  s  rytmikou  slov  základním stavebním

kamenem každé lyrické básně.  V lyrických básních mnohdy zcela  chybí  děj,  čtenář  se  setkává

pouze s obrazy mysli řazenými za sebou -  rytmika tedy vstupuje do popředí na úkor lyrického

subjektu anebo naopak. Výstižně se o jedinečnosti lyrického textu zmiňuje Daniela Hodrová ve své

studii Poetika literárního díla 20. století. Rytmus poezie působí dle jejích slov v textu podobně jako

plynutí děje v próze: 

"Ostatně báseň – lyrická báseň – je rozhodně ve srovnání s epickou poezií a prózou ideji

středu obecně mnohem méně podrobena, snad i proto, že v ní jako silný jednotící prvek působí

vedle  lyrického  subjektu  a  jeho  způsobu  pociťování  a  vyjadřování  rytmus.  Ten  je  sice  rovněž

centralizující silou, ale jiného typu – průběžnou, nikoli monocentrickou. Podobně jako rytmus v

poezii působí v próze jako průběžná centralizující síla syžetová linie."2

Vývoj lyrického já úzce souvisí s psychologií společnosti a s jejím filosoficko-religiózním

základem.  Jednu  z  jeho  významných  a  především  nám  časově  nejbližších  proměn  způsobila

moderna, jejíž vstupní branou je v Itálii krepuskolarismus. Značná pozornost mu bude věnována

nejen pro toto iniciační zařazení v dějinách literatury, ale i pro specifika krepuskolárních děl ve

vztahu ke zmíněnému fenoménu lyrického subjektu.

Krepuskolarismus  byl  poetikou,  která  se  vyhranila  vůči  roli  básníka.  Toto  specifické

vyhranění se je ojedinělé, jelikož skrze ně docházelo k negativnímu vnímání vlastního já, posléze i

lyrického subjektu. Proč k tomu došlo? 

Prvním úkolem této  práce,  ještě  před  analýzou  jednotlivých  děl,  bude  definice  termínů

"lyrický subjekt" a "krepuskolarismus." 

2 Daniela Hordová a kolektiv,  Poetika literárního díla 20.století ... na okraji chaosu..., Torst, Praha 2001.
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1.1. Lyrický subjekt

Nesnadná snaha o vymezení  pojmu lyrického subjektu je  již  dlouhou dobou předmětem

literární teorie. Někteří autoři mluví o lyrickém subjektu, jiní o lyrickém hrdinovi, či lyrickému já,

jindy je tento fenomén nazýván tematizovaný subjekt. Tato práce se přidrží pojmu "lyrický subjekt,"

který se mi zdá nejvýstižnější.  Termín je složen ze dvou značně příznakových slov  "subjekt" a

"lyrický," proto jsou v rámci této podkapitoly nejdříve určeny sémantické hranice těchto výrazů.

Subjekt jest jedinec, tedy já. Jako první se pojetí subjektu věnovala filosofie. Aristoteles jej

vnímá jako to, co má cíl v sobě samém. Tedy jakési organizující a vedoucí ono, udávající směr

neživé hmotě. Antické atributy subjektu byly však smyty časem. Zcela nový koncept přinesl René

Descartes, který člověka chápal jako dvousložkovou strukturu: res cogitans (věc myslící = subjekt)

a res extenza (věc rozprostřená = tělo, později objekt). Myšlení se u něj stalo samostatným článkem,

který nezasahuje do procesů těla. Duše tak už nebyla organizátorem, jako v pojetí Aristotelově,

nýbrž  oddělenou  složkou,  subjektem,  který  pouze  myslí.3 Subjekt  se  tak  stále  více

desubjektivizoval. U S. Freuda se dokonce stal ,,uskutečňovatelem“ procesů obsažených v našem

nevědomí. Takové pojetí už mělo velmi blízko k naprosto formálnímu chápání subjektu, kdy je já

vnímáno  jako  gramatická  kategorie  osobního  zájmena.  Osobní  zájmeno  je  pak  jazykovou

(intelektuální) gramatickou formu označující individuální subjekt.4 Zde je však třeba upozornit na

to,  že  mluvčí  nemusí  vždy  mluvit  za  sebe,  individuální  subjekt  leckdy  přestává  odpovídat

individualitě mluvčího a zastupuje, reprezentuje jiný hlas. Právě to je velmi důležité pro pochopení

uměleckého, tedy i lyrického subjektu. 

Umělecký  subjekt  není  nikdy  totožný  s  psychofyzickým  autorem  díla.  A to  proto,  že

umělecký subjekt je zdrojem námětu, právě z něho dílo vychází. Je to rovněž jakýsi bod setkávání

se tvůrce a recipienta uměleckého díla. Nejedná se však o konkrétní subjekt vědomí, nýbrž o zcela

abstraktní pojem. Právě proto je vymezení tohoto fenoménu tak složité. 

Na  definování  tohoto  pojmu  se  významně  podílel  Miroslav  Červenka.5 Lyrický  subjekt

chápe jako významový komplex stojící  uvnitř  celkové výstavby literárního díla  a  zároveň jako

svorník jeho tematické výstavby. Je jím tedy propojen motiv, děj, postava i prostředí, které je v díle

zvoleno.

Projevem lyrického subjektu je autostylizace autora.  F. X. Šalda o ní hovoří již ve 30. letech

3 Rádl, E.: Dějiny filosofie: Starověk a středověk. Praha: Votobia 1998. Str. 194; Rádl, E.: Dějiny filosofie: Novověk. 
Praha: Votobia 1999.

4 Hodrová, D.: Proměny subjektu I. Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu Akademie věd České republiky, 
1993. 

5 Piorecký, K.: Červenkova teorie lyrického subjektu. Česká literatura, 2006, č. 6.
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20. století. Autostylizace je pro něj přímo podmínkou pro vznik básně. Báseň totiž představuje život

jako něco jednotného a celistvého, kdežto ve skutečnosti je život spíše roztříštěný ve zmatek. Tato

skutečnost poukazuje na fakt, že lyrický subjekt se chová a přistupuje k životu zcela jinak než autor

reálný. 

Miroslav Červenka dále ještě rozlišuje lyrickou situaci. Chápe ji jako: 

"[…]  horizont  či  perspektivu  subjektu  a  zahrnuje  do  ní  implicitně  zobrazené  postavy

(adresáty promluvy lyrického subjektu) a také komunikační prostředky, jimiž se lyrický subjekt k

těmto postavám obrací.“6

V Itálii se tomuto tématu věnoval kupříkladu slavný literární kritik Francesco De Sanctis.7

Poetika krepuskolarismu se k lyrickému subjektu jako jedna z prvních obracela zády. Silně

se  vymezovala  vůči  jakémukoliv  já.  Budiž  proto  nyní  přesněji  popsáno,  co  krepuskolarimus

znamená a jak vznikl.

1.2. Krepuskolarismus

Krepuskolarismus není literární školou, či  směrem v doslovném slova smyslu.  Spíše lze

hovořit  o krepuskolární poetice,  která v sobě nese určitý tematický systém. Část autorů se této

poetiky dotýká zlomkem své tvorby, zatímco pro jiné z nich, například pro S. Corazziniho, či pro G.

Gozzana8,  se  krepuskolarismus  stává  východiskem  celoživotní  tvorby.  K  pochopení  tématiky

vyzdvihované  krepuskolarismem je  třeba  pochopit  atmosféru  celého  tohoto  období  –  bylo  jím

období zlomu.

Století  devatenácté  nenávratně  skončilo  a  s  obrovskou  rychlostí  přicházelo  dvacáté.

Společnost vnímala tento přelom do nového se strachem a chvěním. Poslední desetiletí přinesla do

života lidí tolik změn, že modernita v nich vzbuzovala nedůvěru. Krepuskolární básníci začali psát

právě o oné rostoucí neschopnosti přilnout k rytmu  stále se zrychlující existence. 

Ohniskem  poetiky  z  přelomu  19.  a 20.  století  se  stal  Řím,  ve  kterém působil  Sergio

6  Piorecký, K.: Červenkova teorie lyrického subjektu. Česká literatura, 2006, č. 6
7 Francesco de Sanctis (1817, Morra De Sanctis ‒ 1883, Neapol) byl jedním z nejvýznamnějších italských literárních 

historiků a kritiků. Byl rovněž filozofem a politikem. Krom jiného sepsal první klasické a souhrnné Dějiny italské 
literatury (Storia della letteratura italiana, Morano, 1870).

8 Guido Gozzano (1883-1916) byl významným krepuskolárním básníkem. Zemřel na tuberkulózu, stejně jako 
mladičký básník Corazzii. (Viz níže.)
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Corazzini  a  Turín,  kde  psal  Guido  Gozzano.  Ačkoliv  byli  krepuskolární  básníci  vzájemně  v

kontaktu,  nikdy nevytvořili  žádný pamflet,  který  by udával  literární  záměry celého uskupení  –

Gozzana, Corazziniho, Govoniho, Palazzeschiho, Morettiho, Martiniho a mnoha dalších. 

Krepuskolární autoři odmítali dosavadní literární tradici i dosavadní roli básníka. Pro svou

tvorbu  volili  každodenní  témata,  odmítali  strojenost  a  psali  moderním,  jednoduchým jazykem.

Jejich básně byly ironické a humorné, jindy drásavé a beznadějné, vždy však byly plné melancholie.

Označení  „básníci  soumraku“  získala   skupina  až  zpětně,  dalo  by  se  říci,  že   vzniklo

nedopatřením. 

Literární  kritik  Giuseppe  Antonio  Borgese  vydal  10.  září  1910 v  časopise  Stampa  svůj

článek  reagující  na  básně  Marina  Morettiho,  Fausta  Maria  Martiniho  a  Carla  Chiavese.  Jejich

tvorbu tehdy označil za okrajovou, za jakýsi soumrak zapadajícího slunce. Oním sluncem pro něj

byla klasická italská literatura odcházejících velikánů: tedy G. Carducciho, G. D'Annunzia, a G.

Pascoliho. Krepuskolarismus se mu zdál být pouze doprovázejícím jevem konce krásného období.

Vznikající poetika byla tak uznána něčím příliš malým a okrajovým, čímž vlastně zcela naplnila své

poetické záměry.  Toto nízké chápání nové,  aktuální literatury vypovídá nejen o neochotě měnit

tradiční přístupy, ale i o velké názorové různosti intelektuálů počátku 20. století. Jednalo se o dobu

změn ve vnímání reality. Básníci soumraku byli v Itálii jakýmsi prvopočátkem modernismu. 

Termín  použitý  jako přirovnání  získal  zanedlouho zcela  nový význam.  Na počátku  měl

zdůraznit  kontrast  ke  klasické  tradici,  zatímco  později  měl  především  poukázat  na  témata

poetického směru. Vždyť básně krepuskolární, v překladu „soumračné,“ se často odehrávají právě v

soumraku spící  krajiny.  Předměty básnění  krepuskolárních autorů vzbuzují  nostalgii  -  jsou jimi

hrací flašinety, konvikty řeholních sester, nemocnice a jejich nemocní, krásné snící dívky v parcích,

sochy...  Tyto  předměty  měly  symbolizovat  útěk  ze  světa  plného  jistot,  ze  světa  ovládaného

pozitivismem -  ze světa,  kde vládla  hluboká krize hodnot.  Staronová tematika útěku,  tematika,

kterou  vyčteme  mnohdy  i  z  pozdní  D´Annunziovy  tvorby9,  se  proměnila  v  hlavní  motiv

krepuskolárního básnění. 

Krepuskolarismus  tedy do jisté  míry  D´Annunziem ovlivněn  byl,  ačkoliv  inspiraci  jeho

literaturou odmítal. Najdeme tu jistě i Pascoliho poetický pohled dítěte, ale mnohem příznačnější je

pro novou poetiku inspirace dobovým symbolismem. Jména jako Georges Rodenbach, Maurice

Maeterlinck,  Larfourge,  Samaine,  Charlese  Guerin,  Tristan  Klingsor  a  Francis  Jammes  byla

krepuskolárním autorům velmi  blízká.  Hlavními  inspirátory  pro  novou  poetiku  byli  především

francouzští symbolisté.

Tematický rámec krepuskolarismu inspiroval mnoho autorů přelomu 19. a 20. století. Mezi

9 Gabriele D´Annunzio, Poema paradisiaco, Milano, Treves, 1893. (Rajská píseň).
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nejvýznamnější z nich patřil Gudio Gozzano, Sergio Corazzini, Marino Moretti, Aldo Palazzeschi,10

Corrado Govoni,11  Fausto  Maria  Martini,12 Guelfo  Civinini,13 Giulio  Gianelli,14 Carlo  Vallini,15

Nino Oxillia16 a Carlo Chiaves.17 Blíže se budeme věnovat především prvním čtyřem autorům této

řady. 

10 Gudia Gozzana (1883-1916), Sergia Corazziniho (1886-1907) , Marina Morettiho (1885 - 1979) a Alda 
Palazzeschiho (1885 -1974) lze považovat za jedny z nejvýznamnějších zástupců krepuskolarismu. Níže je jim 
věnována samostatná kapitola.

11 Corrado Govoni  se narodil ve městě Tàmara, dne 29. října 1884 a zemřel v Lidu dei Pini, dne 20. října 1965. Byl 
italským básníkem, na začátku své kariéry se přiklonil ke krepuskolarismu, později k futurismu. Psal rovněž prózu a 
divadelní hry. Od roku 1903 do roku 1907 mu vyšli čtyři krepuskolárně laděné básnické sbírky: Fiale (Flakony), 
Armonia in grigio e in silenzio (Harmonie v šedi a mlčení), Fuochi d´artifizio (Ohňostroje), Gli aborti (Bankroty). 

12 Fausto Maria Martini (1886-1931) byl přítelem Sergia Corazziniho. Napsal básnické sbírky Le piccole morte (Malé 
mrtvé), Panem nostrum a Poesie provinciali (Básně z provincie). Krom toho byl žurnalistou a divadelním kritikem.

13 Guelfo Civinini (1873 – 1954) byl výborným žurnalistou, spolupracoval s „Corriere della sera.“ Je autorem mnoha 
reportáží, povídek, románů i dramat. Krepuskolární je jeho básnická sbírka Sentieri e nuvole (Stezky a oblaka) z 
roku 1911.

14 Giulio Gianelli (1879 – 1914) napsal tři krepuskolární sbírky: Tutti gli angeli piangeranno (Všichni andělé budou 
plakat), Mentre esilio dura (Dokud vyhnanství trvá), Intimi vangeli (Důvěrná evangelia). Svou dětskou, 
františkánskou naivitou se tématicky přibližoval tvorbě Sergia Corazziniho.

15 Carlo Vallini (1885 – 1920) byl bohémem, přítelem Guida Gozzana. Studoval na turínské filozofické fakultě, za 
války byl vyznamenán za statečnost, pak pracoval v reklamní agentuře v Miláně a roku 1920 předčasně zemřel, 
nejspíš na embolii. Vydal básnickou sbírku La rinuncia (Rezigance).

16 Nino Oxilia (1889 – 1917). Ve spolupráci se Sandrem Camasiem napsal velmi populární komedii Addio giovinezza 
(Sbohem, mládí!) a krom jiného také dvě krepuskolární sbírky Canti brevi (Popěvky) a Gli orti (Zahrady). Zemřel 
na frontě během první světové války.  Napsal rovněž tzv. „Pozdrav krepuskolárním básníkům“ adresovaný 
Gozzanovi, Corazzinimu a Camasiovi.  

17 Carlo Chiaves (1883 – 1919) patřil spolu s Gozzanem, Vallinim a Gianellim mezi posluchače turínského profesora 
Artura Grafa. Napsal krepuskolární sbírku Sogno e ironia (Sen a ironie).
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2. Guido Gozzano

Guido Gozzano je považován za nejvýznamnějšího z krepuskolárních básníků. Není určitě

nejtypičtějším z nich, mnozí z kritiků nás dokonce nutí Gozzana vzhledem k jeho originalitě do

krepuskolarismu vůbec nezařazovat.18 Je však dozajista tím nejliterárnějším a nejklasičtějším v tom

nejlepším slova smyslu. Právě v něm je nejvíce patrný rozpor staré a nové doby. Gozzano ještě sice

stojí  jednou  nohou  ve  století  devatenáctém,  ale  už  se  s  ním  zároveň  nostalgicky  loučí.  Bere

literaturu vážně, ačkoliv to záhy sám ironicky popírá. Je však hrou slov okouzlen - sečtělý Gozzano

nám s oblibou předkládá citace starých klasiků. Své básně propracovává stylem starých mistrů, ale

zároveň  je  ve  své  lyrice  velmi  epický  –  své  hrdiny,  vlastně  spíš  antihrdiny,  nechává  o  své

melancholii  vyprávět drobnými příběhy každodennosti. Používá rýmy a slova, která by dříve byla

nepřípustná. Jednoznačně je svým staronovým přístupek k poezii výjimečný.

2.1. Gozzanova autobiografie

Narodil se roku 1883 v Turíně, v zámožné měšťanské rodině. O literaturu se zajímal již jeho

děd, lékař a blízký přítel Massima D'Azeglio.19 Rodina vlastnila mnoho polností a slavnou vilu "Il

Meleto,"  která  se  později  stala  Gozzanovým letním sídlem. Gozzanův otec se jmenoval  Fausto

Gozzano. Byl inženýrem a spolupracoval na vytváření železniční sítě v Piemontu. S Gozzanovu

matku Diodatou Mautinou, dcerou senátora Mautiniho, se oženil roku 1877, jako vdovec s třemi

dcerami. Z druhého manželství se narodila dcera Erina a čtyři synové, z nichž se dospělého věku

dožili pouze dva, Guido a Renato.

Dětská a jinošská léta prožil Guido dle pravidel rodinného prostředí, navštěvoval základní

školu  otců  barnabitů  a  poté  klasické  Cavourovo  gymnázium.  Záhy  jej  však  vyhodili,  a  tak

pokračoval ve studiích ve městečku Chivasso a v Turíně. Při příležitosti prvního výročí smrti svého

otce napsal Guido svou první báseň s názvem "Primavere romantiche." Báseň věnovaná matce byla

publikována teprve posmrtně, roku 1924.

Gozzano změnil ještě dvakrát gymnázium, z jeho dopisů přátelům vyplývá, že vedl bujarý

18 Guido Gozzano, Opere, a cura di Giusi Baldissone, UTET Libreria, Torino 2006: Introduzione (Baldissone):
„Ci sono almeno due consigli che si è tentati di dare a chi voglia leggere Gozzano oggi: primo, dimenticare il 
cosiddetto "crepuscolarismo," secondo, dimenticare D'Annunzio.”

19 Massimo D'Azeglio (24. října 1798, Turín – 15. ledna 1866, Turín) byl italský spisovatel, liberální politik a malíř. 
Král Viktor Emanuel II. ho jmenoval premiérem Sardinského království. Prosazoval sjednocení Itálie a liberální 
reformy.
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život a studiu se příliš nevěnoval, roku 1903 však přece jen maturoval na "Collegio Nazionale di

Savigliano." V tomto roce rovněž poprvé publikoval své verše. V turínském časopise  "Il venerdì

della  Contessa20" vyšly  jeho  ještě  značně  dannunziovské  básně:  La  vergine  declinante,

L'esortazione, Vas voluptatis, La parabola dell'Autunno, Suprema quies e Laus Matris, a povídka

La passeggiata.21

V autorových básních  nalezneme řadu narážek na místa, která  spoluvytvářela jeho život.

Jedná se především o rodinné venkovské usedlosti a Turín. 

Turín  je  dá  se  říci  jedním  z  hlavních  "hrdinů"  jeho  básní.  Gozzano  ho sice nazývá

"provinčním staříkem,“22 na druhou stranu je pro něj  však přímo "pařížské." Jako Piemonťan měl

logicky ke všemu francouzskému vztah. Francouzština byla jeho druhým jazykem, protože Turín

byl  v  té  době poměrně  kosmopolitní  město.  Dala  se  zde  slyšet  jak  italština,  tak  francouzština.

Gozzano dokonce říká, že italština pro něj byla cizím jazykem. To však v dějinách italské literatury

slyšíme často.

V intimitě tedy zůstává Gozzanovi, jakožto člověku z podhůří Alp, italština cizí. Naučil se ji

pozdě,  jako jazyk,  který  nebyl  jeho vlastní.  Skutečným mateřským jazykem Guida Gozzana je

piemontština, dialekt, jímž se hovoří v Turíně.

V letech1903-1907  se  básník  věnoval  studiu  na  turínské  právnické  fakultě,  které  nikdy

nedokončil.  Ve svých verších častokrát  sám sebe popisuje jako advokáta,  samozřejmě s notnou

dávkou ironie. Mnohem více než práva ho totiž zajímala literatura. 

V italské literární vědě vládla v Gozzanově době generace přiklánějící se k pozitivistické

vědě.  Učitel  turínské  univerzity  Anton Graf23 byl  jejím předním zástupcem.  Byl  to  mimo  jiné

vynikající  básník  baudelairovské  inspirace  a  profesor  literatury,  který  napsal  mnoho

komparatistických prací. Právě jeho přednášky Gozzano hojně navštěvoval.

Již  za studentských let  spolupracoval  Gozzano  s  časopisy,  psal  články a  publikoval  své

20 "Il venerdì della contessa" byl turínský týdenník založený roku  1888. Přispívala do něj většina umělců žijících v 
Turíně, krom Gudia Gozzana například Francesco Pastonchi.

21 Překlad: Upadající panna, Poučení, Vas voluptatis, Podzimní podobenství, Suprema quies e Laus Matris a povídka 
Procházka

22 Guido Gozzano, Opere, a cura di Giusi Baldissone, UTET Libreria, Torino 2006; I Colloqui:

 „Un po’ vecchiotta, provinciale, fresca
 tuttavia d’un bel garbo parigino,
 in te ritrovo me stesso bambino,

 ritrovo la mia grazia fanciullesca
 e mi sei cara come la fantesca

 che m’ha veduto nascere, o Torino!“
23 Arturo Graf se narodil v Athénách roku 1848 a zemřel v Turíně roku 1913. Byl italským básníkem, aforistou, 

literárním kritikem a uznávaným profesorem na filozofické fakultě turínské univerzity.
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básně.  Žil  bujarým studentským životem, ale zároveň se u něj začaly objevovat první příznaky

tuberkulózy. Ve své sbírce I Colloqui (Rozmluvy) na toto období vzpomíná stejnojmennou básní s

hořkostí:

...

O non assai goduta giovinezza,

oggi ti vedo quale fosti, vedo

il tuo sorriso, amante che s'apprezza

solo nell´ora triste del congedo!

Venticinqu'anni!... Come più m'avanzo

all'altra meta, gioventù, m'avvedo!

Che fosti bella come un bel romanzo24 

...

Jeho  špatná zdravotní  situace mu znemožnila participovat na životě tak, jak byl doposud

zvyklý. Začal navštěvovat sanatoria pro souchotináře, často jezdil do Anglie, či vysoko do Alp, za

dostatečně vlhkým vzduchem. Jindy své dny trávil na ligurském pobřeží. Tyto pobyty ho začaly

vzdalovat kontinuitě běžného života. Stále silnějším tématem jeho básní se stala samota.

Ačkoliv je D´Annunzio Gozzanovým učitelem, jeho inspirace se v Gozzanově díle  brzy

vytrácí. Mladý básník se zpočátku stejně jako D´Annunzio věnuje krásnu, ale následně radikálně

mění  témata:   mluví  o  dětství,  o  vzpomínkách.  Zobrazuje  realističtější  podobu  žen,  které  tu

najednou nejsou pro něho, ale pro jiné. Místo básnické zdobnosti se rozhoduje pro lyriku všednosti,

jeho formální postupy se sbližují s prózou a jeho slovník se stává zcela inovačním.

24   Guido Gozzano, I Colloqui; přeložil Jiří Pelán (Jiří Pelán, Básníci soumraku – Italská poezie pozdní secese, 
Paseka, Praha 2001):

Ó neprožité mládí, vidím zas,
jaké jsi bylo! Vztahuji své ruce

za tebou, milá, jejíchž bujných krás

si povšimneme teprv při rozluce.
Dvacet pět let...! Už záhy zůstanu

na druhém břehu... Cítím v tiché muce,

žes bylo krásné jako z románu!
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Gozzano je velmi sebeironický, brání se dandyovskými gesty hrůze, která ho čeká. V tomto

přístupu je zcela jiný než Sergio Corazzini,  krepuskolární básník něžnosti.  Jejich podobnost lze

mnohdy nalézt spíše ve formální stránce. Gozzano podobně jako Corazzini totiž povoluje schéma

verše.  V jeho básních se objevují  přesahy.  Jeho styl  je úmyslně prostý,  což Gozzano přiznává:

"Bože, zachovej tento můj styl, který se zdá stylem školáka."25 

Roku 1907 vyšla Gozzanovi  jeho první  sbírka s  názvem  "La via del rifugio" (Cesta do

ústraní). Už název této práce napovídá, že cesta, po níž kráčí většina, je Gozzanovi cizí. Gozzano

vede  ironickou samomluvu o světu, ke kterému, zdá se, nepatří. Právě tento pocit vyděděnosti je

typicky krepuskolární. 

Tón, jakým se nese celá sbírka, udává již první stejnojmenná báseň  "La via del rifugio."

Člověk je redukován na věc, Gozzanova ironie vytváří naprosté odtržení od reality života. Gozzano

život pozoruje, je mu nadosah dlaně – ale neuchopí jej.

"Socchiusi gli occhi, sto

 supino nel trifoglio,

 e vedo un quadrifoglio

 che non raccoglierò 

....

 Socchiudo gli occhi, estranio

 ai casi della vita.

 Sento fra le mie dita

 la forma del mio cranio:

 ma dunque, esisto! O strano!

 vive fra il Tutto e il Niente

 quella cosa vivente

 detta guidogozzano!"26

25 Guido Gozzano, Opere, a cura di Giusi Baldissone, UTET Libreria, Torino 2006; Poesie sparse:
L´Altro

...
Buon Dio, e puro conserva 
questo mio stile che pare 

lo stile d´un scolare
coretto un po´ da una serva

...
26  Guido Gozzano, Cesta do ústraní; přeložil Jiří Pelán (Jiří Pelán, Básníci soumraku – Italská poezie pozdní secese, 

Paseka, Praha 2001)
"Přivírám mlčky zrak
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Lyrický subjekt byl stylizován do pozice diváka.  Právě rezignace na velký život  uvolnila

jeho pohled směrem k banalitě, k nejprostším věcem.

Rok 1907 byl  pro  Gozzana  rokem plným životních  zlomů.  Vydal  první  sbírku,  ukončil

studium  a  propukla  u  něj  tuberkulóza.  Mimo  to  v  této  době  započal  vztah  s  Amalií

Guglieminettiovou,27 s  velmi  moderní  ženou  tehdejšího  Turína.  Nosila  pařížskou  módu,  byla

energická, krásná a samostatná. Gozzano románek s ní záhy ukončil, bez udání důvodu. Prchnul od

ní, aniž by to mohla pochopit, i přesto se však poté právě ona stala jakýmsi mostem mezi ním a

světem. Gozzano jí naspal mnoho literárně krásných dopisů – dopisů, které však ve vztahu k ní

mohly působit děsivě.  "Mai ti sento così dolce e così presente come quando mi sei lontana... "28

Gozzanova osobní korespondence se dá chápat jako koherentní součást jeho díla.

Svou druhou sbírku vydal Gozzano roku 1911 a pojmenoval ji  "I Colloqui (Rozmluvy)."

Posledním fragmentem se pak stala nedokončená sbírka  "Le farfalle (Motýly)," která není ani tak

cestou  k  avantgardě,  jak  by se  dalo  předpokládat,  jako spíše  návratem k  naučným básním.  Je

jakýmsi experimentem a dokazuje, že Gozzano na konci života hledal nové cesty.

Na sklonku svého života  se  Gozzano vydal  se  na cestu  do  Indie.  Ze  svých cest  čerpal

inspiraci pro črt  "Ke kolébce světa," který byl vydáván v různých časopisech. Vzdálená pouť zde

byla častokrát přirovnávána k pouti smrti.

Gozzano tedy nebyl pouze tvůrcem básní - napsal i řadu próz, kupříkladu pohádky. Krom

toho se z  něj  během jeho literární  kariéry stal  tzv.  Gazzettiere,  což znamená,  že vyprodukoval

poměrně velké množství esejů a kritik. Nemají však zdaleka takovou hodnotu jako jeho básně. 

Roku 1910 se v Itálii objevil němý film a ihned se stal předmětem Gozzanova zájmu. Básník

napsal  roku 1916  scénář  k  němému filmu  o  životě  sv.  Františka.  Bohužel  se  však  film nikdy

nenatočil. Guido Gozzano téhož roku zemřel.

uprostřed jeteliště
a hledím na čtyřlístek

neutrhnu ho však.
...

Mlčím však, odmítavý.
Nezaplétám se s žitím.

A přece! V prstech cítím
podivný tvar své hlavy...

Tož existuji! Ano! 
A mezi Vším a Ničím 

co zvláštní věc se tyčím:
věc zvaná guidogozzano."

27 Amalia Guglielminetti se narodila v Turíně roku 1881 a zemřela tamtéž roku 1941. Byla italskou spisovatelkou a 
básnířkou. 

28  Lettere d’amore / di Guido Gozzano e Amalia Guglielminetti ; prefazione e note di Spartaco Asciamprener. - 
Milano : Garzanti, stampa 1951; "Nikdy jsi mi nebyla blíž, než teď, kdy jsi tak vzdálená..
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2.2. Gozzanovo dílo

Gozzano napsal  během svého života  tři  básnické  sbírky.  Dá se  říci,  že  byl  básníkem z

povolání, ač ke svému řemeslu měl rozporuplný vztah. V básni  „La signora  Felicità” dokonce

přiznává, že se stydí být básníkem: „Io mi vergogno, sì, mi vergogno d'essere un poeta!“29 Amalii

Guglielminettové v jednom ze svých dopisů píše:  „Ah! La letteratura! Che laida cosa..."30 Stejnou

měrou se však Gozzano na mnoha místech  svých dopisů nebojí  přiznat,  že  slova miluje  a  hru

jménem poezie hraje rád.31 Ačkoliv svoje básně vypráví, často si pomáhá dějovou zápletkou, která

jeho básním dává lyrickou náplň a staví lyrický subjekt v nich obsažený především do pozorovací

role. Na rozdíl od ostatních krepuskolárních autorů nesahá k volnému rýmu, drží se starého řemesla

stejně tak houževnatě, jako se obdivuje starým vilám a bělovlasým analfabetům. Přesto je však v

jeho rýmech něco zcela  moderního.  Gozzano svou lyriku vypráví  a  do svých klasických veršů

vkládá moderní slova. Nebrání se prostým výrazům,  viz jeho známé:  "Nietsche.. dice." V tomto

ohledu  se  i  on  vydává  novým  směrem,  ačkoliv  se  o  něm  tvrdí,  že  je  především  básníkem

uzavírajícím celé předešlé období. Gozzano, poslední klasik s přídechem modernosti,  nešetří ve

svých verších ironií a sarkasmem.  Snad právě proto, že je poslední.  Své city a svůj život spíše

pozoruje, než žije - a právě to z něj činí krepuskolárního autora.

2.2.1. La via del rifugio

Sbírku "La via del rifugio" (Cesta do ústraní) nechal Gozzano vydat roku 1907 v Janově,

Turíně a Miláně,  nakladatelstvím Renza Streglia.  Obsahovala 30 propracovaných básní, z nichž

některé mají několikero verzí. Ačkoliv byla kniha kritikou přijata pozitivně, našli se i tací, kteří vůči

Gozzanovi nešetřili výtkami. Mario Angeloni v katolickém deníku "Il Momento" dne 7. dubna 1907

napsal, že Gozzano je zástupcem oné generace prodchnuté přicházející perverzní modernou:

 "L'anima del  poeta ...  simboleggia  ...  l'edificio  e  il  frutto  di  una coltura perversa.  Un

ingegno educato alle visioni più delicate è qui chiuso in un corpo forse malato, certo corrotto dal

più  intellettuale  e  raffinato  edonismo,  che  è  davvero  la  morfina  di  molti  discepoli  della  vita

29  Guido Gozzano, Opere, a cura di Giusi Baldissone, UTET Libreria, Torino 2006; I colloqui 
30 Lettere d’amore / di Guido Gozzano e Amalia Guglielminetti ; prefazione e note di Spartaco Asciamprener. - Milano

Garzanti, stampa 1951; "Ach! Literatura! Jaká špinavá věc..."
31 Lettere d’amore / di Guido Gozzano e Amalia Guglielminetti ; prefazione e note di Spartaco Asciamprener. - 

Milano: Garzanti, stampa 1951; Právě literatura je častým tématem Gozzaových dopisů, povětšinou svůj kladný 
vztah k ní vyjadřuje nepřímo, Amalii Guglielminettové píše: "Sono al quarto cartoncino e non v’ho parlato che di 
letteratura. ´E un buon sintomo,sapete, per la mia pace..." 
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moderna. È un'anima guasta che merita un impetuoso e schietto rimprovero [....]."32 

Takovýchto  reakcí  se  objevilo vícero,  nutno  však  přesto  dodat,  že  Gozzano  je

krepuskolárním  básníkem  poměrně  klasickým  a  konzervativním.  Změny  k  modernitě  nesla

tradicionalistická společnost těžce.

Gozzanova první sbírka vyšla poměrně pozdě. Ostatní krepuskolární autoři již debutovali:

Sergio Corazzini vydal  "Něžnosti" roku 1903 a i Govoniho první básně byly sepsány již tohoto

roku, Gozzano naproti tomu přichází na scénu až o 4 léta později, r. 1907. Eugenio Montale o něm

napsal, že je posledním klasikem staré doby. V něm, ještě více než v ostatních krepuskolárních

básnících, kteří rovněž stojí na hraně čehosi nového, se stará doba lyriky přetváří ve formu novou.

Jedna z nejznámějších básní sbírky je výše zmíněná"La via del rifugio." Gozzano již v této

básni ukazuje, že jeho světem jsou sny, fantasie a především jeho slova – tedy spíše literatura, než

realita.  Báseň vyjevuje  scénický obraz  –  Gozzanovy neteře  si  hrají  a  on  netečně  leží  v  trávě.

Přemýšlí, ale jeho myšlenka se nestane skutkem. Autor zde rozehrává svou místy skoro škodolibou

ironii. Ironie je jeho dorozumívacím se jazykem, nejen způsobem pohledu na svět. Báseň  uzavírá

stejné čtyřverší jako na začátku:

...

La Vita? Un gioco affatto

 degno di vituperio,

 se si mantenga intatto

 un qualche desiderio.

Un desiderio? sto

 supino nel trifoglio

 e vedo un quadrifoglio

 che non raccoglierò.33

32   Il Momento 1907/4: "Duše básníka .... symbolizuje plody a myšlenky perverzní kultury. Intelekt schopný delikátních
vizí je zde uzavřen v těle nejspíš chorém, jistě zkaženém velmi inteligentním a rafinovaným hédonismem, který je 
skutečným morfiem mnohých stoupenců moderního života. Je to pokažená duše, která si zasluhuje okamžitou a 
přímou výtku."

33 Jiří Pelán, Básníci soumraku – Italská poezie pozdní secese, Paseka, Praha 2001: 
„Život? Špás trochu dlouhý,
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Někde  v  dálce  za  Gozzanovskou  ironií  se  kupodivu  skrývá  prostota  velmi  podobná  té

Corazzinově. Vždyť už zde nám Gozzano svůj svět představuje jako svět drobných věcí, sice svět

ironický,  ale  i  přesto  svět  poctivosti  a  prostoty.  Gozzano  mistrně  propojoval  prostotu  s  ironií.

Každodennost poetizoval, vyprávěl ji v lyrických verších a nakonec ji ironizoval. Svoji hořkost

projevoval vzpomínkami,  jako  v  básni  "L´amica  di  nonna  speranza"34 (Přítelkyně  babičky

Speranzy), nebo obdivem k prostotě, obdivem, který dokonce mnohdy vyplouvá nad povrch ironie.

Prosťáčci  (viz  báseň  "Analfabet" )  totiž  vlastnili  ono štěstí,  které  Gozzano nemohl mít,  jelikož

musel myslet a vědět, že myslí, musel vnímat, že je věcí jménem "guidogozzano."

Kdesi  za  Gozzanovou  bolestí  občas  probleskuje  něha  –  ona  něha,  která  je  pro

kerpuskolárního básníka S. Corazziniho vlastní, se u Gozzana noří do pláště ironie a bolesti. Pečlivě

ji  ukrývá,  jen  málokdy  na  ni  upozorní.  V básni  "Il  Reponso  (Odpověď)" však  i  on  nechává

promlouvat Pascoliho "fanciulla."35

...

Ah! Se potessi amare! − Vi giuro, non ho amato 

ancora: il mio passato è di menzogne amare. 

....

Perché, Marta, non sono cattivo, non è vero? 

O Marta non è vero, dite, che sono buono? 

Tutte, persin le brutte, mi danno un senso lento 

di tenerezza... «Sento» − risi − «di amarle tutte!36 

leč koneckonců cenný,
zbude-li nedotčený

alespoň kousek touhy. 

Touhy? Přivírám zrak
uprostřed jeteliště 

a hledím na čtyřlístek.
Neutrhnu ho však.“

34  Guido Gozzano, Opere, a cura di Giusi Baldissone, UTET Libreria, Torino 2006;

35 Giovanni Pascoli ( 1855 —  1912) byl významným italským básníkem, literárním vědcem, dantologem a 
profesorem literatury na univerzitě v Bologni. Svou poetiku vyjádřil ve slavné próze Il fanciullino vydané v časopise
Il Marzocco roku 1897. Název prózy dal název i poetice, která se stala inspirací pro mnoho dalších autroů. Básník 
má být dle Pascoliho především dítětem. Protože jen ono je nevinné a čisté, zůstává pokorné a každý význam 
naplňuje novou vlastní zkušeností. 

36 "Ach, kdybych tak mohl milovat! - Přísahám Vám, nemiloval jsem / ještě. Moje minulost je z hořkých lží. / Protože, 
Marto, nejsem zlý, že? / Ach, Marto, je to pravda, povězte, že jsem dobrý? / Všechny, dokonce i ty ošklivé, mi dávají 
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Gozzano na rozdíl od Corazziniho trpí neschopností milovat, je přesvědčen že nemiluje a

nebo spíš nevěří, že jeho city plné bolesti by mohly být láskou. Corazzini je v tom oproti němu

dětsky důvěřivý. Nutno však dodat, že Gozzanova dětskost spočívá v jeho neustálém pláči, v jeho

přiznání, že nikdy nemiloval... V jeho přiznání, že ženy v něm probouzejí něžnost i v jeho otázkách,

zda je dostatečně "dobrým."

V básni  "Ignorabimus" Gozzano lásku pro změnu chválí. Jako by sám v slabé chvíli chtěl

doznat, že ona jediná je pokojem a odpuštěním. Zde Gozzano znovu odhaluje tvář chlapce.

...

E quel velario azzurro, tutto a strisce 

si chiama «cielo»? E «monti» questo brullo? 

Oggi il mio cuore è quello di un fanciullo, 

se pur la tempia già s'impoverisce.“37 

...

Gozzano je postavou rozporuplnou. Láska ho týrá a zároveň mu dává radost. Hlavní obtíží

jeho života zůstává nutnost myslet. To, že jako člověk musí myslet a přitom vědět, že myslí. Celá

jeho bolest spočívá právě v této nutnosti. Ačkoliv obdivuje prostý život věcí, stejně jako Corazzini,

záhy na rozdíl od něho doznává, že on sám tohoto prostého, obdivuhodného života není schopen.

Viz báseň "La differenza (Rozdíl):"

"...solo si muore da che s´è pensato... 

Ché l'esser cucinato non è triste, 

triste è il pensare d'esser cucinato."38

Autorovy básně  načrtávají  dokonale  onu cestu  do  ústraní,  jíž  se  Gozzano chystá  vydat.

Krepuskolární touha po samotě je u něj především drásající a ironická. 

pozvolný pocit / něhy. Cítím – zasmál jsem se – že je všechny miluji."
37 Guido Gozzano, Opere, a cura di Giusi Baldissone, UTET Libreria, Torino 2006; La via del rifugio; Překlad:

A ten modrý háv, celý roztříštěný / se jmenuje nebe? A hory tamta pustina? / Dnes je mé srdce srdcem chlapce / i
když skráně už jsou znavené.

38 Guido Gozzano, Opere, a cura di Giusi Baldissone, UTET Libreria, Torino 2006; La via del rifugio; Překlad:
Umírá se ve chvíli, kdy se začne myslet / Vždyť být vařen není smutné, / smutné je vědět o tom, že jsi vařen.
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2.2.2. I Colloqui

Sbírka „I Colloqui" (Rozhovory) byla vydána roku 1911, tedy 5 let před autorovou smrtí, v

Miláně, nakladatelstvím Treves. Gozzano zanechal roku 1908 studií na právech, a proto se mohl

přípravě této sbírky věnovat naplno. Precizní práce byla rozdělena do tří oddílů: Il giovenile errore,

Alle soglie, Il reduce.39

Úspěch na sebe nenechal  dlouho čekat.  Díky této sbírce Gozzano začal  spolupracovat  s

časopisy:"La Stampa, La lettura, La Donna." Publikoval zde drobné prózy, nebo své básně.

 Ve  sbírce  se  nachází báseň,  která  se  stala jakýmsi  manifestem  krepuskolární  jemné

dekadence,  jak  ji  chápe  Gozzano.  Je  rovněž  obrazem  turínské  společnosti  pod  vlivem  rychlé

industrializace.  A  nakonec  ztvárňuje  i samotného  Gozzana,  jedná  se totiž  o  báseň  silně

autobiografickou.

 Název básně "Totò Merùmeni" pochází z řeckého výrazu „εαυτον τιμωρουμενος,“ (trýznitel

sebe sama), což je titul komedie latinského spisovatele Terenzia a také jedné Baudelairovy básně.

Gozzano toto pojmenování ironicky šifruje do jména básně i do jména hlavního hrdiny.

Totò  Merùmeni  představuje spíše  antihrdinou,  je  to  jakýsi  bezmocný  „inetto,40"  Čte

Nietscheho,  ale  nehoří  pražádnou  touhou  být  „nadčlověkem“,  spíše  tuto  touhu  ironizuje.  Je

prezentován jako  bezmocný  intelektuál,  jakýsi  pozorovatel  světa,  zklamaný  láskou.  Právě  jeho

bezmoc a zklamání láskou, exil z života, svět literatury a samota - to jsou hlavní témata básně a dalo

by  se  říci,  že  i  Gozzanova  života.  Při  čtení  se  nelze  zbavit  dojmu,  že  se  jedná  o  báseň

autobiografickou.

Totò Merùmeni

I

Col suo giardino incolto, le sale vaste, i bei

 balconi secentisti guarniti di verzura,

 la villa sembra tolta da certi versi miei,

 sembra la villa-tipo, del Libro di Lettura...

39 Guido Gozzano, Opere, a cura di Giusi Baldissone, UTET Libreria, Torino 2006; I Colloqui; Překlad:
Mladický omyl, K Počátkům, Navrátilec

40 Inetto: antihrdina vytvořený v italských románech Itala Sveva, autora počátku 20. století. Hrdina jeho románů získal
pro svou neschopnost plnohodnotného života název “inetto” (budižkničemu). Viz níže.
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 Pensa migliori giorni la villa triste, pensa

 gaie brigate sotto gli alberi centenari,

 banchetti illustri nella sala da pranzo immensa

 e danze nel salone spoglio da gli antiquari.

 Ma dove in altri tempi giungeva Casa Ansaldo,

 Casa Rattazzi, Casa d’Azeglio, Casa Oddone,

 s’arresta un automobile fremendo e sobbalzando,

 villosi forestieri picchiano la gorgòne.

 S’ode un latrato e un passo, si schiude cautamente

 la porta... In quel silenzio di chiostro e di caserma

 vive Totò Merùmeni con una madre inferma,

 una prozia canuta ed uno zio demente.41

 II.

 Totò ha venticinque anni, tempra sdegnosa,

 molta cultura e gusto in opere d’inchiostro,

 scarso cervello, scarsa morale, spaventosa

 chiaroveggenza: è il vero figlio del tempo nostro.

41 Guido Gozzano, Opere, a cura di Giusi Baldissone, UTET Libreria, Torino 2006; Překlad: Totò Merùmeni, I
Pro svou zanedbanou zahradu, široké sály a krásné, / květinami nazdobené balkóny ze sedmnáctého století, / se ona 
vila zdá být vytvořena mými verši, / zdá se být vilou vystřiženou z knížek ke čtení. //

Ta smutná vila vzpomíná na lepší časy, vzpomíná / na veselé společnosti pod staletými stromy / slavné bankety 
v obrovské jídelně / a na tance v salóně, teď obnaženém starožitníky. //

Tam, kde se za jiných časů objevovali mnozí z rodu Ansaldo, / Ratazzi, d´Azeglio a Oddone, / se nyní zastavuje 
třesoucí se a drncající automobil, / cizáci v kožešinách buší klepadlem. //

Je slyšet štěkot a kroky, dveře se opatrně otevírají… / v tomhle klášterním, kasárenském tichu / žije Totò Merùmeni /
s nemocnou matkou, bělovlasou pratetou a dementním strýcem. //
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 Non ricco, giunta l’ora di "vender parolette"

 (il suo Petrarca!...) e farsi baratto o gazzettiere,

 Totò scelse l’esilio. E in libertà riflette

 ai suoi trascorsi che sarà bello tacere.

 Non è cattivo. Manda soccorso di danaro

 al povero, all’amico un cesto di primizie;

 non è cattivo. A lui ricorre lo scolaro

 pel tema, l’emigrante per le commendatizie.

 Gelido, consapevole di sé e dei suoi torti,

 non è cattivo. È il buono che derideva il Nietzsche

 "...in verità derido l’inetto che si dice

 buono, perché non ha l’ugne abbastanza forti..."

 Dopo lo studio grave, scende in giardino, gioca

 coi suoi dolci compagni sull’erba che l’invita;

 i suoi compagni sono: una ghiandaia rôca,

 un micio, una bertuccia che ha nome Makakita...42

42 Překlad: Totò Merùmeni, II
Totovi je 25 let, má zdrženlivou povahu, / výborné vzdělání i vkus pro díla literatury, / nevalný intelekt, nevalnou 
morálku a děsivou  / jasnozřivost: je to pravý syn naší doby.

Není bohatý. Poté, co přišla doba, kdy mohl „prodávat slovíčka“ / (Jeho Petrarca!…) a udělat ze sebe směnárníka 
nebo novináře, /si vybral exil. Ve svobodě přemítá / nad svými poklesky, o nichž je krásné mlčet. 

Není zlý. Posílá peněžitou pomoc chudým a / přátelům koš raného ovoce; / není zlý. Chodí za ním školáci se 
slohovými pracemi, / emigranti s doporučenými dopisy. 

Chladný, vědom si sám sebe a svých chyb,  / není zlý. Je oním dobrým, kterému se vysmíval Nietsche / a to těmito 
slovy: „neschopnému, který si říká „dobrý“ jen proto,  / že nemá dostatečně silné drápy, se ve skutečnosti 
vysmívám.“

Po těžkém studiu, sestupuje do zahrady / a na trávě, která ho vábí, si hraje se svými milými přáteli  / jeho přátelé 
jsou: uřvaná sojka,  / kočka a opice, která se jmenuje Makakita.
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 III.

 La Vita si ritolse tutte le sue promesse.

 Egli sognò per anni l’Amore che non venne,

 sognò pel suo martirio attrici e principesse

 ed oggi ha per amante la cuoca diciottenne.

 Quando la casa dorme, la giovinetta scalza,

 fresca come una prugna al gelo mattutino,

 giunge nella sua stanza, lo bacia in bocca, balza

 su lui che la possiede, beato e resupino...43

 IV.

 Totò non può sentire. Un lento male indomo

 inaridì le fonti prime del sentimento;

 l’analisi e il sofisma fecero di quest’uomo

 ciò che le fiamme fanno d’un edificio al vento.

 Ma come le ruine che già seppero il fuoco

 esprimono i giaggioli dai bei vividi fiori,

 quell’anima riarsa esprime a poco a poco

 una fiorita d’esili versi consolatori...44

 V.

43 Překlad: Totò Merùmeni, III 
Život ho obral o všechny své přísliby  / léta snil o lásce, která nepřišla, / ke svým mukám snil o herečkách a 
princeznách / a přitom má dnes za milenku osmnáctiletou kuchařku.

Když celý dům spí, děvče si sundá boty, / svěží jak švestka za ranního mrazu, / dorazí do jeho pokoje, políbí ho na 
ústa,  / a pak na něm poskakuje a on si ji vleže blaženě bere.

44 Překlad: Totò Merùmeni, IV
Totò nemůže nic cítit. Pomalá nevyléčitelná choroba / vysušila rané prameny citu; / analýzy a sofismata udělaly 
z tohoto muže / to, co dělají plameny ve větru z budov.

Ale jako ruiny, které již poznaly oheň, / dávají vzrůst kosatcům krásných barvitých květů / tak i tato vyprahlá duše 
dává pozvolna vzrůst / kytici útlých útěšných veršů.
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 Così Totò Merùmeni, dopo tristi vicende,

 quasi è felice. Alterna l’indagine e la rima.

 Chiuso in se stesso, medita, s’accresce, esplora, intende

 la vita dello Spirito che non intese prima.

 Perché la voce è poca, e l’arte prediletta

 immensa, perché il Tempo - mentre ch’io parlo! - va,

 Totò opra in disparte, sorride, e meglio aspetta.

 E vive. Un giorno è nato. Un giorno morirà.45

Totò  Merùmeni  vlastně  neustále  o  něčem  přemítá  a  právě  toto  jeho  přemítání  pomalu

vysouší jeho život... Již neumí zakoušet pocity. Nachází útěchu pouze v poezii a filosofii, v bádání.

Přes  všechna  tato  dramatická  témata  je  báseň  silně  ironická,  svým  názvem  i  jednotlivými

komponenty.  Samo zasazení  rádoby  dandyovského  hrdiny,  jakéhosi „inetta,“ do  dekadentního

prostředí starošlechtické vilky, budí výsměch.

Dekadentnost  báseň vyjadřuje vrstevnatě.  Jendak stavem hrdinovy duše, či jeho osobnosti,

dále stavem jeho domu, který je domem zašlé slávy a nakonec stavem přestárlého prostředí. Dům

obývá dementní strýc a zestárlá teta.

Rytmické schéma se skládá z 15 čtyřverší se střídavým rýmováním ABAB, ve 4.a 8. sloce je

pak proměněno na ABBA, tedy obkročný rým. Jedná se o alexandrinský verš (verš o dvou stopách

jambických, kde má každá nejméně  6 slabik). Celá báseň je pak rozdělena do 5 částí (po 2,5,2,2 a 2

slokách).

Při výběru lexika bral Gozzano v úvahu slova vznešená i velmi prostá, byl tak vytvořen

ironický kontrast. Na jedné straně zde nalezneme termíny jako je verzura (květina, rostlina), hned v

první sloce, či netoliko používané opra (dílo), na straně druhé pak slova hovorová, jako např. micio

(číča).Vznešenost je  ironizována a dekadentnost znovu vrstevnatě prostupuje celou básní.

45 Překlad: Totò Merùmeni, V
A Totò Merùmeni je proto po smutných událostech / skoro šťastný. Poezii střídá s vědou.  / Uzavřen sám do sebe, 
rozjímá, nechává růst, zkoumá a chápe / život Ducha, kterému před tím nerozuměl.

Protože hlas je nám dán nakrátko, ale vyvolené umění je / nekonečné, protože Čas běží – zatímco já mluvím! / Totò 
pracuje v ústraní, usmívá se a čeká na to lepší. / A žije. Jednoho dne se narodil. Jednoho dne zemře. 
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Hned  v  první  sloce  Gozzano  zvláštním způsobem filtruje  realitu  přes  literaturu.  Hlavní

hrdina básně žije v jakémsi starém domě, který nám připomíná vilu ze starých knih předešlého

století. Realita viděná literárně znovu působí směšně a ironicky. Dalším dekadentním prvkem je pak

oplakávání minulosti – hodnotné předměty z vily jsou rozprodávány starožitníky.  Současnost, ve

které se báseň odehrává, naplňuje melancholie. Gozzano proto spíše vzpomíná na minulost a pilně

vyjmenovává slavné návštěvníky domu,  k nimž patřily aristokratické  piemontské rody.  Smutný

exkurz do minulosti uzavírá kontrastní připomínka nynějších majitelů, jimiž jsou vulgární cizinci.

Melancholické  téma  života  žitého  v  literatuře  je  podtrženo  mnoha  literárními  citacemi.

Objevuje  se  tu  Olrando  Furioso  a  jeho  "opere  d'inchiostro,"  nazývané  spíše  "opere  letterarie"

(citace v: Orlando Furioso di Ariosto I, 3 v. 6 ). Hříčka "vender parolette" v 6. sloce je pro změnu

slovní  spojení  použité  u  Petrarky  (Canzoniere,  360,  81).  Další  citací  z  Petrarcova  Zpěvníku

(odkazující se na Petrarkovo "mentre ch'io parlo, il tempo fugge," Canzoniere 56, 3) je pro Gozzana

přímo typické zvolání "Il Tempo - mentre ch'io parlo!"  Gozzano připomíná, že literatura sama je

pro něj zbytečností, ačkoliv je jí okouzlen. Obdivuje více život prosťáčků.

Citací  Dantova  pekla  pak Gozzano  vyjadřuje  své  pohrdání  pseudoliteraturou  moderního

žurnalistického typu:  "sarà bello tacere"  (Inferno, IV, 104  "che 'l tacer è bello"). Další citace se

nachází v 8. sloce. "Il buono che derideva"  odkazuje na Nietscheho nadčlověka, na výsměch tohoto

"dobrého," který je dobrým pouze kvůli  své slabosti a pohodlnosti a ne pro výběr  vlastní vůle.

Původně latinským rčením jsou Gozzanova slova  "La voce è poca," v originále  "ars longa, vita

brevis", tedy, zatímco život umělce je krátký, umění je nekonečné. 

Zcela poslední citací je pak verš známého francouzského symbolisty Francise Jammesa.46

Právě on byl velkým inspirátorem krepuskolárních básníků, včetně Gozzana. Gozzano svou báseň

uzavírá  slovy:  "Un  giorno  è  nato.  Un  giorno  morirà." Originální  Jammesova  verze  je  velmi

podobná: "Il est nè un jour. Un autre jour il mourra", in “Il s'occupe.” Citát vyjadře marnost života

uzavřeného mezi zrození a smrt.

2.2.3. Gozzanova próza

Krom poezie psal Guido Gozzano také prozaické  dílka: pohádky pro děti (I tre talismani,

1914, La principessa si sposa 1918) povídky (L'altare del passato 1917, L'ultima traccia, 1919) a

příběhy  ze  své  cesty  do  Indie  (Verso  la  cuna  del  mondo.  Lettere  dall'India,  1917). Jeho

46 Francis Jammes (2. prosince 1868 - 1. listopadu 1938) byl francouzský básník a prozaik, představitel symbolismu a 
jeden z nejvýznamnějších představitelů křesťansky orientované literatury 20. století.
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nejvýznamnějším dílem přesto zůstává poezie. 

2.2.4. Primavere romantiche

Sbírka  "Primavere  romantiche"  byla  vydána  až  po  Gozzanově  smrti.  Dostala  název  dle

autorovy první básně, kterou věnoval matce k výročí úmrtí otce. Gozzanova slova se tak po letech

znovu stala útěchou, tentokrát však nad ztrátou jeho vlastní přítomnosti.

...

 Non turbate il silenzio. Tutto tace

 verso la donna rivestita a lutto:

 la campagna, lo stagno, il cielo, tutto

 illude la dolente... O pace! pace!"47

47 Guido Gozzano, Opere, a cura di Giusi Baldissone, UTET Libreria, Torino 2006;  Primavere romantiche; Překlad:

„Nerušte ticho! Vše mlčí / kolem ženy znovu oblečené ve smutek / zem, tůňka, nebe, všechno / omamuje 
zarmoucenou... ó pokoj, pokoj!“
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3. Sergio Corazzini

Druhým  neméně  významným  krepuskolárním  básníkem  je  mladičký  umělec  Sergio

Corazzini, tvořící  v Římě v prvním desetiletí dvacátého století.  Stal  se krepuskolárním autorem

originálním, nejprostším a snad i pro svou brzkou smrt často obdivovaným. Tato kapitola se zabývá

analýzou  jeho  děl.  Snaží  se  poukázat  nejen  na  jejich  krepuskolární  témata,  nýbrž  i  na  jejich

originalitu v rámci daného poetického směru.

Jak už bylo uvedeno v předchozí části  práce,  krepuskolarismus obdivoval prostá témata,

chtěl být upřímný a k velikosti zaujmout ironický postoj. V postavě Corazzinově dosáhla tato touha

svého naplnění, ba dokonce se zdá, že přerostla sama sebe v podobu originálnější a novou. Vždyť v

Corazziniho básních nalezneme krom melancholie i „víru v bolest“48 a krom typické krepuskolární

ironie i prvky mysticizmu a prostoty. V jeho tvorbě se nachází jakási příchuť téměř františkánské

pokory. Umírněnost a drásající shoda básníkova života s tematikou jeho veršů dodává celému dílu

ojedinělou autenticitu.

Sergio  Corazzini  byl  velkým obdivovatelem Fransice  Jammese,  podobně  jako Gozzano.

Corazzini s ním dokonce byl v písemném kontaktu. Dle Martiniho románu „Si sbarca a New York“

Corazzini  francouzskému  básníkovi  nabídl,  že  přeloží  jeho  sbírku  „De  l'Angélus  de  l'aube  à

l'angélus du soir (1897, Od rána do večera).“ Ten odpověděl, že ze všech italských literátů se mu

zdá  pro tuto práci nejvhodnější  právě Corazzini,  ačkoliv musel vědět,  že je to teprve začínající

básník a nezkušený překladatel. Stejně tak však musel vědět, že Corazzini volí ve svých básních

velmi  často  tón  podobný francouzskému symbolismu.  I  on  ve  svých poeziích  alternoval  slova

„dolcezze“ a „tristezze“ coby základní harmonie svých témat, podobně jako Jammes.49

48 Sergio Corazzini, Poesie edite e inedite, A cura di Stefano Jacomuzzi, Giulio Einaudi editore, Torino 1968; L'amaro 
calice, Capella in campagna: 

„...intorno, un po´ d´argento luce: i voti
degli umili, dei buoni senza nome

ch´ebbero ancora fede nel dolore.“

49  Sergio Corazzini, Poesie edite e inedite, A cura di Stefano Jacomuzzi, Giulio Einaudi editore, Torino 1968; L'amaro
calice, Invito:

 „Anima pura come un´alba pura
 anima triste per i suoi destini, … 

anima, dolce buona creatura...
       Francis Jammes;  http://www.florilege.free.fr/recueil/jammes-de_l_angelus_de_l_aube_a_l_angelus_du_soir.html; 

ebook; De l'Angélus de l'aube à l'angélus du soir,  Le dimanche: 
„Mon cœur est triste et doux  

 Dansera-t-on sous les hêtres ? 
Mais tu sais bien que, les dimanches,

les bois sont aux vêpres.
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I přes tuto nápodobu získává u Corazziniho inspirace Jammesem novou barevnost - nijak mu

neubírá na originalitě. Oba autoři rozeznívají ve svých básních slova „něha a smutek“ za jiným

účelem. Stefano Jacomuzzi k tomu výstižně dodává: 

„Triste“ e „dolce“ possono allore valere in Jammes come osservazione magrinale di un

ripetuto incontro, sostanzialmente uniforme e scarso di indicazioni; esigono in Corazzini, invece,

una motivazione sempre controllata della loro efficacia di rapporti e di esclusioni, nel dubbio che

sorreggano significati  centrali,  confessioni  esistenziali  e  non semplici  decorazioni  patetiche  ed

affettuose.“50

3.1. Corazziniho autobiografie 

Sergio  Corazzini  přišel  na  svět  6.  února  1886  v Římě.  Jeho  otec  Enrico  Corazzini  byl

Římanem a matka Catarina Calamani pocházela z Cremony. Rodina žila v ulici „Via dei Sediari,“

nedaleko  známého  římské  náměstí  „Piazza  Navona.“  Corazzinův  otec  a  dokonce  i  děd  Filip

Corazzini totiž pracovali jako úředníci papežského státu. Rodina byla tedy poměrně zámožná. Obrat

však nastal poté, co si Enrico Corazzini otevřel trafiku a pokoušel se obchodovat na burze – dostal

se do finančních potíží. Další velkou ranou byla smrt Corazzinovy matky. Zemřela na tuberkulózu v

době Corazzinova dospívání a zanedlouho po ní odešli  dva jeho bratři.  Nemoc byla společným

osudem celé rodiny.

Corazzini  absolvoval  základní  školu  ve  Spoletu  a  poté  gymnázium  ve  Veroně.  Chtěl

pokračovat na univerzitě, ale kvůli zhoršující se finanční situaci svého otce musel roku 1904 studií

zanechat. Vrátil se do Říma a stal se úředníkem pojišťovny „La Prussiana.“ Sdílel tak osud mnoha

literátů své doby, ať už to byl I. Svevo v Itálii, nebo F. Kafka v Praze. Po čase se kolem něj začala

shromažďovat skupina umělců smýšlejících obdobně jako on. Mladí literáti se scházeli v kavárnách

Sartoris a Aragno a Corazziniho považovali za svůj vzor. A nejen to - jeden z nich,  Fausto Maria

Martini později napsal, že pro ně byl Corazzini dokonce jakýmsi zázračným dítětem.51 

Své první básně začal Corazzini psát roku 1902, bylo mu tehdy pouhých šestnáct let. Jeho

50 Sergio Corazzini, Poesie edite e inedite, A cura di Stefano Jacomuzzi, Giulio Einaudi editore, Torino 1968 
Introduzione; Překlad:
„Smutek“ a „něha“ tak mohou být v Jammesovi považovány za marginální připomínku jejich opakovaného 
setkávání, v podstatě uniformního a postrádajícího náznaky; u Corazziniho se naopak jedná vždy o motivaci 
řízenou účinností jejich vztahu a jejich vylučováním se, v oné pochybě, která je posilována hlavními významy, 
existenčním vyznáváním a nejednoduchými, patetickými a citlivými dekoracemi. 

51 Fausto Maria Martini po Corazzinově smrti spolu s několika přátely emigroval do USA. O období svého přátelství s 
Corazzinim a o cestě do Ameriky později napsal knihu „Si sbarca a New York.“ (Vystupuje se v New Yorku)
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publikace se objevovaly např. v časopise „Marforio52“. Částečně kráčel ve stopách G.Belliho53 a

pokoušel se jako on psát sonety v římském dialektu. Od  roku 1902 publikoval Corazzini pravidelně

v dialetto romano i v italštině. 

Roku 1904 vydal svou první sbírku. Pojmenoval  ji příznačně  “Le Dolcezze” (Něžnosti).

Právě v tomto období u něj nejspíš propukla tuberkulóza – bylo mu 18 let. 

Corazzini tušil, že nemá příliš mnoho času. Ještě téhož roku vydal vlastním nákladem další

sbírku  jménem  „Amaro  calice“ (Hořký  kalich). Roku  1905 pak  následovala  sbírka  „Aureole“

(Svatozáře). 

V  této  době  si  Corazzini  již  čile  dopisoval  s  ostatními  krepuskolárními  básníky.  A to

konkrétně  s  Aldem Palazzeschim54 a  Corradem Govonim.  Autoři  si  rovněž  vzájemně  četli  své

sbírky.   Byl  to  právě  Corazzini,  kdo  napsal  Palazzeschimu  po  přečtení  jeho   "Bílých  koní55"

pochvalný dopis. Z korespondence let 1904 – 1907 a vzpomínek Corazzinových přátel lze získat

poměrně podrobnou představu o autorově životě. Dlouhou dobu si Corazzini dopisoval také s M.

Morettim.56 Poprvé  se  však  setkali  teprve  na  podzim roku 1906,  tedy pouhý rok  předtím,  než

Corazzini zemřel. Moretti popisuje setkání následovně:

„Entrò elegantissimo, un po' con l'aria di entrare in scena, se ben col sincero proposito

d'abbracciare un fratello mai visto: giovane d'appena vent'anni, bello, prestante, aitante e tuttavia

con  qualcosa  di  vecchio  nella  figura  e  negli  sguardi  errabondi,  candido  e  insieme  letterario

nell'espressione... Confidava che stava per morire con una leggera effervescenza letteraria, sì che

non pareva, dopo tutto, ch'egli dicesse e facesse sul serio....“57

Podobné svědectví zanechal Corrado Govoni, další z krepuskolárních autorů:

„Il  povero  indimenticabile  Sergio  lo  vedo  sempre  come a  vent'anni,  con  quella  sua  andatura

52 Marforio byl dobový římský humoristický list. Vycházel dvakrát týdně v letech 1902-1905 a přinášel příspěvky 
nejen v italštině, nýbrž i v římském nářečí. 

53 Giuseppe Belli (Řím, 7.září 1791 – Řím, 21.prosince 1863) byl italský básník, který se proslavil především svými 
básněmi psanými v římském dialektu.

54 Aldo Palazzeschi (2.2.1885 – 17.8.1974) byl italský básník a prozaik; jeden z představitelů "básníků soumraku". Viz
níže.

55 Aldo Palazzeschi, I cavalli bianchi, Spinelli, Firenze 1905.
56 Marino Moretti (18.7.1885 – 6.6.1979), byl italský básník a prozaik; jeden z představitelů "básníků soumraku". Viz 

níže.
57 La favola breve d’un povero tenero poeta. Articolo di Massimo Barile Il Club degli autori 144-145. (Ins. 25-10-

2004); Překlad:
"Vešel se vší elegancí, trochu jako by vstupoval na scénu, avšak s upřímným záměrem obejmout nikdy nespatřeného 
bratra: mladý, sotva dvacetiletý, krásný, vzhledný a urostlý, a přesto měl v sobě něco, co připomínalo starce, svou 
postavou a potulnými pohledy, byl prostý a přitom, svým vyjádřením, literární. Svěřoval se, že umírá s lehkým 
literárním vzrušením, takže se nezdálo, při tom všem, že by to říkal a myslel vážně.“
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incerta, a corto respiro come il volo dell'allodola prima di prendere quota, o come quella di una

bella ragazza troppo ammirata: con quella sua bella faccia un po' reclina, gli occhi sorridenti, e la

voce così soave e calda in quella bocca sensuale...“58 

Roku 1905 publikoval Corazzini malou dramatickou hru s názvem  „Il traguardo“ (Cíl).

Byla uvedena na scénu dne 26. května 1905 v římském divadle Metastasio.

V této době se ukázalo, že vývoj Corazzinovy choroby postupuje příliš rychle. Na kvalitnější

zahraniční léčbu básníkovi nestačily peníze, proto navštěvoval alespoň sanatoria kolem Říma. Jeho

stav se však i přesto nezlepšoval.

Téhož roku, 1905, vydal Corazzini další sbírku. Pojmenoval ji "Piccolo libro inutile," (Malá

neužitečná  knížka).  Sám název  je  již  jakýmsi  Corazzinovým vyznáním.  Jako  by  se  nám sám

přiznával, že žádný velký život neprožil, a bude tedy říkat malé, asi neužitečné věci.

Přes svůj stále se zhoršující stav Corazzini dál psal. Vydal ještě  „Libro per la sera della

domenica (Kniha pro nedělní večer).“  Roku 1907 však již bylo zjevné, že se neuzdraví. Zemřel v

Římě dne 17. června 1907, v pouhých 21 letech.

Teprve  pak vyšla  jeho poslední  báseň  "La morte  di  Tantalo  (Smrt  Tantalova),"  která  je

skutečnou závětí velkého básníka.

Rok  Corazzinovy  smrti  byl  rokem,  kdy  se  začala  v  evropské  kultuře  šířit  avantgardní

vzpoura. Mezi krepuskolárními autory byl právě Corazzini tím, kdo sem již v lecčem zasahoval.

Jeho odchod byl pro mnohé z básníků soumraku osobní ranou. Fausto Maria Martini spolu s

několika přáteli odplouvá do Spojených Států Amerických a římské literární „cenacolo“ tak umírá

spolu s Corazzinim.

3.2. Dílo

Corazzini  byl  podivuhodně  pokorným  krepuskolárem.  Nenacházíme  u  něj  drsnou  a

beznadějnou ironii.  Jeho básně jsou  prosté, ironie bývá pouze naznačna. Typickým rysem jeho

tvorby je přímost a autenticita zprostředkovaná dětskou bezprostředností. Corazzini „miluje prostý

život věcí59“ a sám o sobě tvrdí, že „není básníkem.60“ 

58 Tamtéž. 
„Ubohého a nezapomenutelného Sergia před sebou stále vidím, jako by mu bylo dvacet, s tím jeho nejistým 
krátkodechým krokem, jako let skřivánka než nabere výšku anebo jako krok nějaké příliš obdivované dívky: s tím 
jeho krásným, lehce nakloněným obličejem, s usměvavýma očima a s hlasem tak jemným a hřejivým, v jeho 
smyslných ústech.“

59 Sergio Corazzini, Poesie edite e inedite, A cura di Stefano Jacomuzzi, Giulio Einaudi editore, Torino 1968: Piccolo 
libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale.

60 Tamtéž.
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Pro jeho lyriku, souborně vydanou až posmrtně, jsou typické všední, každodenní motivy a

melancholická rezignace, s níž snášel svou chorobu. Jedním z hlavních témat jeho poezie je smrt.

Byla  pro  něj  intimní  záležitostí,  kterou  musel  neodkladně  každodenně  řešit,  v  básních  tedy

nenacházíme fenomén smrti jako něčeho kosmického. Naopak, dialog se smrtí je tu veden jako

jediný  platný,  jediný,  který  má  v  básníkově  situaci  smysl.  U  Corazziniho  dochází  k  obrácení

základních hodnot - krepuskolárně vlastně chápe i smrt, vidí ji v soumraku a je pro něj  „sladkou

sestrou.“61 Podobně pracuje Corazzini s tématikou bolesti.  

Chápání motivů bolesti  a smrti  jsou  inspirovány v nemalé míře Corazziniho katolickou

vírou, v které byl  vychováván a kterou rovněž přijal za svou. Vidění smrti v šeru naděje však

kopíruje  také  krepuskolární  převrácenost  v  chápání  dosavadního  velikášství  předešlé  literární

tvorby. Corazzini úmyslně vystupuje jako básník zranitelnosti a stává se tak protikladem básnictví

klasického, chcete-li velkého. Velikost se tu obrací do nitra, právě ono je jediným Corazzinovým

výhledem. Autor nežádá žádná velká témata. Odmítá jakoukoliv velikost, která by se nepohybovala

retrospektivně,  odmítá víru v pozitivismus i pokrok. Jediné,  co Corazzini dělá „velice“ je onen

vstup do hlubin vlastní zranitelnosti. Jestliže se něčím kochá, pak je to jeho vlastní malost. Veškerá

velikost je namířená do intimity vlastního prožívání. Corazzini se stává básníkem, kterému stačí

pohled jediným směrem, je poustevníkem. Měl-li by více času, mohl být snad podoben německému

autorovi R. M. Rilkemu. Corazzini však čas nemá a slovy proto neplýtvá, je básníkem strohosti.

Tuto strohost důkladně zachovává jak na poli tematickém, tak formálním.

3.2.1. Něžnosti

Sbírka „Le Dolcezze,“ Corazzinova prvotina, vyšla na jaře roku 1904.  Autor zde představil 

čtrnáct básní, z nichž některé již předtím publikoval v literárních plátcích –  ve výše zmíněném 

římském listě Marforio, dále v časopisech Rugantino, či Fracassa. Corazzini sbírku vydal vlastním 

nákladem a věnoval ji svým přátelům – A. Tustimu a S. Benedettimu.62                                    

 Ve verších jsou evokována témata soumraku, klášterů, hřbitovů, lilií, či zapomenutých 

kostelů. Mnohé o sobě sbírka “Dolcezze, (Něžnosti)” vypovídá již svým názvem. Corazzini na 

témata smutku, smrti a nostalgie pohlíží něžně. Není ironickým básníkem, ani básníkem 

rozhořčeným nad nespravedlností světa. Jeho pohled je pokojný. Nespravedlnost sice vidí, ale 

pohlíží na ni s vědomím dítěte, které ví, že nemůže nic změnit. Blížící se konec vlastního života je 

61 Sergio Corazzini, Poesie edite e inedite, A cura di Stefano Jacomuzzi, Giulio Einaudi editore, Torino 1968;  
Esortazione al fratello.

62 Sergio Corazzini, Poesie edite e inedite, A cura di Stefano Jacomuzzi, Giulio Einaudi editore, Torino 1968; 
„Per Alfredo Tusti – e per Sandro Benedetti che piú dolce fanno – la mia giovinezza.“
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přijímán s odevzdaností. 

Pro příklad uveďme sonet "Chiesa abbandonata63:

 Din, dan, don, dan, o la piccola voce,

 Santa Maria de la Concezione,

 o, sapiente lunga orazione

 sotto immobili cieli, ferrea croce;

altari bianchi come anime, buone,

 o santi lieti nel martoro atroce,

 o Gabriel, sotto il cui piè, feroce

 ghigna il ribelle con le luci prone;

 corone d’oro, manti di broccato,

cuori trafitti, bocche dolorose,

 occhi con occhi in adorazione,

 oh nulla, nulla sopravisse al fato

 ne la tetra rovina de le cose,

 Santa Maria de la Concezione.”

63 Sergio Corazzini, Poesie edite e inedite, A cura di Stefano Jacomuzzi, Giulio Einaudi editore, Torino 1968; 
Opuštěný kostel; přeložil Jiří Pelán (Jiří Pelán, Básníci soumraku – Italská poezie pozdní secese, Paseka, Praha 
2001):

Din, dan, don, dan, svým zvonkem vyzvání
Santa Maria della Concezione.

Ó kříži pod nehybným nebesklonem,
jenž držíš nekonečné kázání,

ó mučedníci, kterým utrpení
na tváři pouze úsměv vykouzlí,
Gabrieli, pod jehož patou zlý

Škůdce se šklebí, navždy pokořený,

ó zlaté vínky, pláště hedvábné,
protknutá srce, ústa v bolné křeči

a zraky plné vášně bezúhonné,

nic nevymklo se sudbě pradávné,
srdceryvnému zániku všech věcí,
Santa Maria della Concezione!
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Corazzini  na  nás  nechává  působit  rezignaci,  ztišení  a  mírnost.  Objevuje  se  zde  typický

krepuskolární  námět opuštěného kostela.  Námět plný smutku a  pokory,  kterou Corazzini  pokud

možno maximálně zdůrazňuje. Opuštěný kostel traktovaný v básni je zasvěcen  Neposkvrněnému

Početí Panny Marie, tedy nejněžnějšímu a nejnečitelnějšímu tajemství dějin církve.  Náměty jsou

voleny chytře,  v  duchu  jednotném  se  zbytkem  celé tvorby.  Corazzinova lyrika  je  tematicky

položena mezi jakousi pokojnou adoraci Boha a bolestný smutek ze světa lidí,  zrcadlí se jak v

bolesti,  tak  kráse.  Krásu nám přibližují  sugestivní  obrazy světic,  andělů  a  bělostných oltářů,  v

bolesti se pak utápí závěrečné Corazziniho zvolání, obrácené k Panně Marii.

Ještě něžnější pohled na svět se nám naskýtá v básni "Cremona.”64 Corazzini je udiveným

snivým dítětem a ptá se na svá mnohá „proč.“

“Cremona, non è Antonio Stradivari

 oggi ne l’aria con i violini

 maravigliosi? — palpitano fini

 melodie per i cieli — o da li altari

osannano i soavi cherubini

 del Boccaccino che ne li occhi ignari

 hanno l’azzurro tremulo dei mari

 e sanno i regni che non han confini?

 Cremona, evvi un’assai dolce malìa

64  Sergio Corazzini, Poesie edite e inedite, A cura di Stefano Jacomuzzi, Giulio Einaudi editore, Torino 1968; 
Cremona; přeložil Jiří Pelán (Jiří Pelán, Básníci soumraku – Italská poezie pozdní secese, Paseka, Praha 2001)

Cremono, co to zpívá v jarní záři?
Stradivari se svými houslemi?
Třepotají se někde nad zemí

zázračné tóny – či lze nad oltáři

od Boccaccina slyšet ozvěnu 
chval cherubínů, v jejichž dětských zracích

se vlnivá modř moří stále vrací,
i nekonečné pláně edenu?

Cremono, jaké kouzlo dneska zlobí 
tvé růže, že je sdělit nesvedu

a že mou duši jaly sladké mdloby;

mou duši, snílka, dojatého kvítky
modře, jež rozkvetly v mém pohledu,

tak jako kdysi v očích Sulamitky!
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oggi ne’ tuoi rosai, dolce così

 ch’io ne sento vanir l’anima mia

 beata sognatrice intenerita

 de l’azzurro che a’ miei occhi fiorì

 come ne li occhi d’una sulamita.”

Báseň je inspirována sérií  „Opuštěná města“ ze  sbírky  „Elettra“ G. D´Annunzia.  Luigi

Baldacci ve své publikaci „I Crepuscolari“ D´Annunziovskou inspiraci  zdůrazňuje:  „...conviene

pur  dire  che  siamo ancora,  rispetto  a  D´Annunzio,  su  un  piano di  perfetta  imitazione.  Anche

Cremona è, né più né meno, per Corazzini, che una “città del silenzio.”65 

3.2.2. Hořký kalich

 Sbírka „L´Amaro Calice“ obsahuje deset básní. Corazzini ji vydal roku 1905 i tentokráte v

nakladatelství  Tipografia  operaia  Romana.  Autor  se  zde  pomalu  zříká  mnohosti  svých  obrazů.

Nezbývá  mu,  než  se  smiřovat  se  svou  novou  rolí  –  rolí  umírajícího  člověka,  jehož  „srdce  je

mrtvé.“66 

 Měl-li Corazzini nějaké tužby, sežehla je blízkost smrti. V básni  „Toblach67“ autor smrt

abstrahuje a idealizue. Vyjevuje nám jakési abstraktní místo, které je symbolem marnosti. Jedná se

přitom o existující lázeňské město, ve kterém však Corazzini nikdy nepobýval. 

Verše této básně jsou velmi prosté, stejně jako její tématika. Corazzini se znovu úmyslně

pasuje do pokorné role  dítěte  a  řadí  za sebou obrazy smrti,  její  vize,  tónem ještě  temnějším a

vzdálenějším než jindy. Situace mladíka, který se blíží smrti, je zde  charakterizována především

sugestivně. 

Ačkoliv  Corazzini  použil endekasilab,  nebránil  se přesahům,  a  tak  samotná  báseň  budí

dojem prózy.  Skladba se  nesnaží  ohromit  velkolepostí,  naopak -  spíše vznešeností  nízkého;  ve

srovnání s italskou tradicí se tu něco výrazně láme, vždyť jakékoliv zalíbení v nízkosti nebývalo

nikdy typické. Corazziniho poetika pomalu dozrává.

65 Luigi Baldacci, I crepuscolari, ERI, Torino 1967
...je třeba říci, že jsme zatím, vzhledem k D´Annunziovi, na poli naprosté imitace. Také Cremona není pro 
Corazziniho ničím jiným než „městem ticha.“

66 Sergio Corazzini, Poesie edite e inedite, A cura di Stefano Jacomuzzi, Giulio Einaudi editore, Torino 1968; 
L´amaro calice, Rime del cuore morto

67 Sergio Corazzini, Poesie edite e inedite, A cura di Stefano Jacomuzzi, Giulio Einaudi editore, Torino 1968; 
L´amaro calice, Toblach
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I

 ...E giovinezze erranti per le vie

 piene di un grande sole malinconico,

 portoni semichiusi, davanzali

 deserti, qualche piccola fontana

 che piange un pianto eternamente uguale

 al passare di ogni funerale,

 un cimitero immenso, un'infinita

 messe di croci e di corone, un lento

 angoscioso rintocco di campana

 a morto, sempre, tutti i giorni, tutte

 le notti, e in alto, un cielo azzurro, pieno

 di speranza e di consolazione,

 un cielo aperto, buono come un occhio

 di madre che rincuora e benedice.

…

IV

 Ora tutto è quieto: nelle bare

 stanno i giovini morti senza sole,

 arde in corona la pietà de' ceri.

 Anima, vano è questo lacrimare,

 vani i sospiri, vane le parole

 su quanto ancora in te viveva ieri.68

68 Sergio Corazzini, Poesie edite e inedite, A cura di Stefano Jacomuzzi, Giulio Einaudi editore, Torino 1968;  Toblach;
přeložil Jiří Pelán (Jiří Pelán, Básníci soumraku – Italská poezie pozdní secese, Paseka, Praha 2001): I + IV

A mladosti, bloudící po uličkách,                                         
zalitých velkým, melancholickým

sluncem, převřené dveře, parapety,
bez květin, sem tam malá fontána,
jež pláče s věčně stejnou nostalgií 
pokaždé, když ji další pohřeb míjí,
a obrovitý hřbitov, nekonečná žeň

věnečků a křížků, pomalé,
úzkostné vyzvánění umíráčku,

znějící stále, každý den a každou
moc, a tam nad střechami modré nebe,

svítící útěchou a nadějí,
nebe vždy dokořán, dobré jako oko
matky, jež radí k odvaze a žehná.

...
Teď je vše klidné: mladí mrtví leží
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“Toblach,” báseň plná melancholie  je  především tichým přijetím vlastního osudu. Vize

smrti se místy přeměňují v pozvání k umírání. Corazzinovo nebe se otevírá a čeká na své mrtvé,

jako matka, která dodává odvahy.

Melancholické tóny jsou typické pro celou tuto sbírku. Corazzini se cítí bezúčelně, což však

nijak nezabraňuje jeho odevzdanosti, zůstává dítětem právě ve vztahu ke smrti, viz již výše zmíněná

báseň “Rýmy mrtvého srdce:”  69 

O piccolo cuor mio, tu fosti immenso

 come il cuore di Cristo, ora sei morto;

 t’accoglie no so più qual triste orto

 odorato di mammole e d’incenso.

Uomini, io venni al mondo per amare

 e tutti ho amato! ...

 Ma l’amor onde il cuor morto si gela,

fu vano e ignoto sempre, ignoto e vano!

 Come un’antenna fu il mio cuore umano,

 antenna che non seppe mai la vela.

…

 ostia che si spezzò prima d’avere

 tocche le labbra del sacrificante,

 ...

Corazzini mysticizuje svůj slovník a přirovnává svoji lásku k hostii bez úst, kterým by se

mohla darovat. Rozpor mezi beznadějí současné situace a víry v osvobození ve smrti se objevuje v

v rakvích, do jejich tváří denní svit
už nepadá, jen svíce planou z šera.

Má Duše, na slzách už nezáleží,
marné jsou vzdechy, marno hovořit

o tom, co v tobě žilo ještě včera.
69 Sergio Corazzini, Poesie edite e inedite, A cura di Stefano Jacomuzzi, Giulio Einaudi editore, Torino 1968; L´amaro

calice, Rime del cuore morto; Překlad:

Ó mé malé srdce, bylo jsi nekonečné / jak srdce Kristovo, nyní jsi mrvé, / přijímá Tě nevím už jaká smutná zahrada /
vonící fialkami a pryskyřicí. //

Lidé, přišel jsem na svět, abych miloval / a miloval jsem všechny!  / Ale láska, tam, kde mrtvé srdce mrzne, / byla marná
/ a neznámá, neznámá a marná. / Moje lidské srdce bylo jako ráhnoví, /ráhnoví, které nikdy nepoznalo plachtu //

… hostie, která se rozlomila dřív, / než se dotkla úst obětních.
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celé Corazziniho tvorbě.

3.2.3. Svatozář

Sbírka “Aureole” vyšla ještě roku 1905. Naplňuje ji bolestná tématika rozchodu s dětstvím,

zesílená  nejistotou  z  budoucnosti.  Corazzini  vzbuzuje  dojem  předčasně  vyzrálého  člověka.

Idealistické představy studenta shořely v realitě každodenní práce stejně tak rychle, jako jeho mládí

ve  vidině  smrti.Corazzini  se  smiřuje  s  tím,  že  jeho  vlastní  dospělost  se  stane  velmi  rychle

přechodem ze  života  do  smrti.  Hovoří  o  hroucení  veškerého  a  o  proměnlivosti.  Výmluvně  to

popisuje báseň „Spleen, (Splín)“70:

...

„Oh, che tristezza! Pare,

 nel biancore lunare,

 malata di etisia,

 con tutte le sue porte

 chiuse, la nostra via

diserta e quel fanale

 solo e torbido pare

 che attendendo la morte

 ne vegli l’agonia.“

Smrt zůstává v Corazzinově díle hlavním protagonistou. Jednou je agonií a jindy zase cestou

vedoucí k nejčistčím tajemstvím. Právě tak ji Corazzini zpodobňuje v poslední básni této sbírky,

“Sonetu zoufalství (Sonetto della desolazione):“ ...e che il rosario dei futuri giorni / ci conduca al

più puro dei misteri.”71

70 Sergio Corazzini, Spleen ; přeložil Jiří Pelán (Jiří Pelán, Básníci soumraku – Italská poezie pozdní secese, Paseka, 
Praha 2001)

Ach, jaký smutek! V záři
měsíce, která studí,

před vraty, jež jsou všechny
zavřené, naše cesta,
tuberkolózně chorá,

zdá se už zcela pustá.
A jenom tato lampa,

čekajíc na smrt, na ni
své kalné světlo lije

a bdí v hodině její agonie.
71 …  kdy nás růženec příštích dní / přivede k nejčistšímu z tajemství.
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3.2.4. Básně v próze

Inspiraci  františkánskou  spiritualitou,  která  proniká  celým  Corazziniho  dílem,  nezapřou

především dvě jeho prózy:  “Rozhovor věcí” a  “Kázání  bratrovi.” Hned na jejich počátku jsou

citována slova Maeterlinka, Huga, Nietscheho a sv.Františka. Corazzini polemizuje nad zánikem a

marností  všeho a následně člověka vyzývá, aby toužil po dokonalé radosti,  jíž lze získat pouze

srdcem dítěte. “Sii semplice e puro come un fanciullo.”72

Naděje ve svém původním slova smyslu je pro Corazziniho mrtvá. Autor nám představuje

naději  novou – naději  smrti.  Corazzini  obrací  hodnoty “světa”podobně jako to  činí  křesťanská

nauka.  V prozaickém dílku  “Esortazione  al  fratello” je  smrt  nazvána “sladkou  sestrou (dolce

sorella.)” To,  co  duši  čeká,  je  “štěstí  smrti  (mortale  felicita.)”73 Podobně  smrt  vykresluje  sv.

František ve svém Chvalozpěvu stvoření. Corazziniho touha po pokoře a čistotě duše, po jakémsi

stínu k žití a po zapomnění se františkánské spiritualitě v mnohém přibližuje.  

3.2.5. Malá zbytečná knížka

Svou čtvrtou sbírku, „Piccolo libro inutile“ vydal Corazzini roku 1906. Zařadil sem nejen

básně své, nýbrž i básně svého přítele Tarchianiho.74 Krom témat samoty a smrti tu traktuje bídu své

existence,  které  bylo  dáno  jen  dětství,  jakýsi  zvláštní  status  života,  který  do  ničeho  nestačil

zasáhnout.  Právě  sem  zařadil  Corazzini  básnický  cyklus  "Desolazione  del  povero  poeta

sentimentale,"75 který se stal jakýmsi testamentem jeho smýšlení:

72 Poesie edite e inedite, Poemetti in prosa, Esortazione al fratello.
73 Sergio Corazzini, Poesie edite e inedite, A cura di Stefano Jacomuzzi, Giulio Einaudi editore, Torino 1968: Poemetti 

in prosa, Esortazione al fratello, str. 113
74 Alberto Tarchiani (Řím, 11.listopadu 1885 – Řím, 30.listopadu 1964) byl italským novinářem, politikem a 

diplomatem. Patřil do okruhu blízkých Corazzinových přátel. Také on, podobně jako Fausto Maria Martini, záhy po 
jeho smrti emigroval do USA. Později spolupracoval s antifašistickým odbojem a stal se významným diplomatem 
americko-italských vztahů. Jako básník byl průměrný, později se věnoval spíše sepisování svých pamětí. (Il mio 
diario di Anzio, Milano, Mondadori, 1947; America-Italia. Le dieci giornate di De Gasperi negli Stati Uniti, Milano, 
Rizzoli, 1947; Dieci anni tra Roma e Washington, Milano, Mondadori, 1955; Tormenti di un ambasciatore. L'anno 
conclusivo di Washington 1954, Rubbettino, Soveria Manelli, 2006).

75  Sergio Corazzini, Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale; přeložil Jiří Pelán (Jiří Pelán, 
Básníci soumraku – Italská poezie pozdní secese, Paseka, Praha 2001)

I 
Proč mě nazýváš básníkem? 

Já nejsem básník. 
Jsem jen malý chlapec, který pláče. 

Pohleď: mám jen slzy, jež odevzdávám Mlčení. 
Proč mě nazýváš básníkem? 

II 
Mé smutky jsou ubohé obyčejné smutky. 

Mé radosti byly prosté, 
tak prosté, že kdybych se z nich před tebou měl vyzpovídat, 
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I

"Perché tu mi dici: poeta?

 Io non sono un poeta.

 Io non sono che un piccolo fanciullo che piange.

 Vedi: non ho che le lagrime da offrire al Silenzio.

Perché tu mi dici: poeta?

II

 Le mie tristezze sono povere tristezze comuni.

 Le mie gioie furono semplici,

 semplici così, che se io dovessi confessarle a te

 arrossirei.

Oggi io penso a morire."

Tematická chudoba je podtržena chudobou endekasilabů. Corazzini již píše volným veršem.

Zdá se, že jeho myšlenky to přímo vyžadují, což zmiňuje rovněž Luigi Baldacci: „i versi... possono

essere considerati come il frutto piú tipico e genuino della poesia di Corazzini; e forse mai come

qui il sentimento della poesia si è accordato alla mobilità del verso libero.”76

Báseň v sobě nese pohled udiveného dítěte. Corazzini, podobně jako Pascoli, upozorňuje na

to,  že dětského údivu musí  být  v  dospělosti  schopen právě  a  jen básník,  divit  se  je  totiž  jeho

povoláním. U Corazziniho se nalézá ono vznosné, vysoké pojetí básníka, ačkoliv jinak nás chce

udržovat při zemi. V „Malé neužitečné knížce“ se tak dostáváme do jistého protikladu - kdo totiž

zůstává dítětem, nemůže být zcela básníkem. Jeho existence se pouze musí vyrovnat se smrtí.

3.2.6. Kniha pro nedělní večer

Poslední Corazziniho sbírka „Libro per la sera della domenica“ vyšla roku 1906.

Krom smrti  a  zoufalství  tu  nalezneme  hořkosladkou  hravost.  Dokládá  to  Corazziniho  skladba

„Rozhovor dvou loutek,“77  inspirovaná Metterlingem:

červenal bych se. 
Myslím dnes na to, že umřu.

76  Luigi Baldacci, I crepuscolari, ERI, Torino 1967:
Tyto verše... by mohly být považovány za nejtypičtější a nejčistší plod Corazzinovy poezie; snad nikde jinde se 
nálada poezie neshoduje s ohebností volného verše tak jako zde.

77 Sergio Corazzini, Libro per la sera della domenica, Dialogo di Marionette; přeložil Jiří Pelán (Jiří Pelán, Básníci 
soumraku – Italská poezie pozdní secese, Paseka, Praha 2001)        

Oh, jak bych chtěla plakat!
Nelze. Mé malé srdce

je ze dřeva.
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“...Oh, come

 vorrei piangere! Ma che posso farci

 se il mio piccolo cuore

è di legno?”

Corazzini  v  této  pohádkové  scéně  znovu  dává  vyniknout  harmonii  svých  myšlenek  ve

vztahu k volnosti verše. Popisuje své pocity mladého muže zbaveného veškerých iluzí. Ačkoliv se

ještě  nachází  v pohádkovém světě,  jeho realita  je velmi hořká.  To,  že jeho život  není  životem

básníka, Corazzini již přiznal. Polemizuje tak s D´Annunziem, který chtěl psát vznešenou literaturu

a žít vznešený literární život. Corazzinovy sny jsou opačné. Třetí básní „Knihy pro nedělní večer“

je  „Sen o žebráctví.“  Jak Corazzini popisuje své touhy? Chce být zubožen a mlácen - chce být

básníkem žebráckým.

3.2.7. Smrt Tantalova

Své poslední dílo „La Morte di Tantalo“78  napsal Corazzini několik týdnů před svou smrtí.

78 Sergio Corazzini, La morte di Tantalo; přeložil Jiří Pelán (Jiří Pelán, Básníci soumraku – Italská poezie pozdní 
secese, Paseka, Praha 2001) 

             Usedli jsme na kraj
fontány ve zlaté vinici.

Usedli jsme plačky a beze slova.
Víčka mé sladké přítelkyně se vzdouvala pod slzami

jako dvě plachty
pod lehkým mořským vánkem.

Naše bolest nebyla bolestí lásky, 
ani bolestí nostalgie,

ani bolestí těla.
Umírali jsme každým dnem, 

má něžná milá a já,
hledajíce božskou příčinu.

Avšak den už končil 
a příčina naší smrti

dosud nebyla nalezena. 

A klesl večer na zlatou vinici
a byl tak temný,

že našim duším připadal
jako metelice hvězd. 

Okoušeli jsme celou noc 
podivuhodné hrozny.
Pili jsme zlatou vodu
a jitro nás nalezlo 

sedící na kraji fontány,
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Témata jsou vyvážená a celá báseň je protentokrát podivuhodně melodická. Umírající Corazzini

vyjadřuje své pocity slovy velkého básníka. 

"Noi sedemmo sull'orlo

 della fontana nella vigna d'oro.

 Sedemmo lacrimosi in silenzio.

 Le palpebre della mia dolce amica

si gonfiavano dietro le lagrime

 come due vele

 dietro una leggera brezza marina.

 Il nostro dolore non era dolore d'amore

 né dolore di nostalgia

né dolore carnale.

 Noi morivamo tutti i giorni

 cercando una causa divina

 il mio dolce bene ed io.

 Ma quel giorno già vanìa

e la causa della nostra morte

 non era stata rinvenuta.

 E calò la sera su la vigna d'oro

 e tanto essa era oscura

 che alle nostre anime apparve

una nevicata di stelle.

ve vinici už ne zlaté. 

Ó má sladká lásko, 
zvěstuj poutníkovi,

že jsme nedokázali zemřít
jako luna,

zřeknuvše se voňavého plodu
a zlaté vody.

A ještě mu řekni, že už nezemřeme
a půjdeme životem 

už navždy po bludných stezkách. 
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 Assaporammo tutta la notte

 i meravigliosi grappoli.

 Bevemmo l'acqua d'oro,

 e l'alba ci trovò seduti

sull'orlo della fontana

 nella vigna non più d'oro.

 O dolce mio amore,

 confessa al viandante

 che non abbiamo saputo morire

negandoci il frutto saporoso

 e l'acqua d'oro, come la luna.

 E aggiungi che non morremo più

 e che andremo per la vita

 errando per sempre."

V centru básně je  tematizována proměna,  mluví  se zde o smrti  a  vstupu do mytického,

přechodného času, kde zlo ztrácí vládu nad životy. Snad absence lásky, přítomnost fyzické bolesti a

blízké smrti – to vše zobrazuje Corazzini tak jemně, že každý výklad se zdá být falešným. Tato

patetická, vážná lyrika je zcela bez ironie.

3.3. Závěr – Corazziniho krepuskolární vrstevnatost

Corazzini je krepuskolárním autorem mnoha vrstev. Krepuskolarismus se promítá do jeho

osobního života a odtud se pak zrcadlí zpět do poezie vyznačující se opakováním prostých témat i

prostotou formální. Corazzini se vzdává klasického a striktního dodržování pravidelnosti rýmů a

píše volným veršem. Prostota tedy jeho veršům přímo kraluje, je to řeč, jíž má jeho poezie hovořit. 

Corazzinovi se leckdy vyčítá opakování témat, je však třeba říci, že jeho zúžený repertoár

jen  znovu  zdůrazňuje  již  dříve  zvolenou  prostotu.  Corazzini  ji  striktně  dodržuje  na  poli

sémantickém i lexikálním. Míra prostory mnohdy přerůstá v pokorný mysticizující pohled básníka

inspirovaného  františkánskou spiritualitou.  Právě  ona  je  společně  se  ctižádostivě  zachovávanou

prostotou největším důkazem Corazzinovy originality.

Tematicky se Corazzini možná rád promítal do role dítěte, formálně se však stal jedním z
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revolucionářů italské poezie. 

3.3.1. Corazzini a jeho epistolář

Podobně jako Guido Gozzano zůstal Corazzini věrný krepuskolarismu i ve své neliterární

tvorbě – v dopisech přátelům. Corazziniho život a jeho poezie, jeho myšlenky a slova psaná do

dopisů  přátelům  –  to  vše  mělo  představovat  jediné  krepuskolární  dílo  podivuhodné  jednoty.

Corazzini svůj krepuskolarismus doslova žil:  literatura, jeho niterná potřeba, byla zrcadlem jeho

života,  stejně jako byl jeho život zrcadlem literatury.  Na podzim roku 1906 napsal Corazzini v

dopise příteli A. Palazzeschimu velice výstižně, že soumrak je jeho královstvím Smutku.

„Aldo, il crepuscolo è il mio regno di Tristezza. 

 Il letto bianco e triste che mi accoglie da venti giorni è divenuto il mio trono in questo mondo. 

Non ho, però, pianto mai.

 Ho sognato di esser morto. Tetro risveglio, tu comprendi. 

 Potrò partire, a marzo, per la campagna?

 Prega, per il tuo Sergio malato, nella più povera chiesa fiorentina. 

 Non ti ho mai pensato intensamente come ora.“79

79 Poesie di Sergio Corazzini | Poeti Moderni - Poesie Report On Line http://www.poesie.reportonline.it/poesie-di-
sergio-corazzini/lettera-dellinverno-del-1906-a-palazzeschi.html#ixzz2m1oJXPzH

„Aldo, soumrak je mým královstvím Smutku. Bílé a smutné lůžko, které mne přijímá již po dvacet dnů, se stalo na této
zemi mým trůnem. Nikdy jsem ale neplakal. Snil jsem, že jsem mrtvý. Chmurné probuzení, chápeš. Budu moci v březnu
odjet na venkov? Popros, za svého nemocného Sergia, v nejchudším florentském kostele. Nikdy jsem na tebe nemyslel

tak intenzivně jako teď.“
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4. Aldo Palazzeschi

Aldo Palazzeschi zastával názor, že pokud se mu něco začne dařit, musí tuto svou činnost

rychle zaměnit za něco zcela nového. Krepuskolárním básníkem byl pouze ve svém mládí. Později

se stal futuristou, prozaikem a vůbec tvůrcem mnoha tváří. Na rozdíl od Gozzana a Corazziniho mu

byl dopřán dlouhý život, takže stihl svou hru s literaturou dovést do dokonalosti. 

U Palazzeschiho se skutečně jednalo o jakousi  hru.  Krepuskolární  témata melancholie  a

smutku  jsou  u  něj  nahlížena  s  radostí  rozpustilého  dítěte.  V jeho  básních  nehovoří  pokorný  a

nevinný "fanciullo" Corazziniho veršů, nýbrž veselý klaun hrající si se slovy. Ironii střídá nadsázka

a  smutnou  pokoru  pokorná  rozpustilost.  I  tak  mu však  krepuskolární  témata  nelze  upřít.  Jeho

programová báseň o chápání básnictví vůbec  s názvem  „Chi sono“ (Kdo jsem?),80 tak podobná

Corazzinově "Desolazione del povero poeta sentimentale,"  je s ní zároveň v rozporu. Palazzeschi

není básníkem, nýbrž "kejklířem své duše."

"Son forse un poeta? 

        No, certo. 

        Non scrive che una parola, ben strana, 

        la penna dell'anima mia: 

80 Aldo Palazzeschi, Tutte le poesie, a cura di A. Dei, Mondadori, Milano 2002; přeložil J. Pelán (Jiří Pelán, Básníci 
soumraku – Italská poezie pozdní secese, Paseka, Praha 2001)

"Jsem snad básník?
Určitě ne.

Jen jedno jediné, podivné slovo
píše pero mé duše:

„bláznovství“. 
Jsem tedy malíř?

To také ne.
Je jedna jediná barva

na paletě mé duše:
„melancholie.“

Možná jsem hudebník?
Kdepak.

Je jen jediný tón
na klávesnici mé duše:

„nostalgie“.
Jsem tedy... co vlastně?

Dávám si, když na to přijde,
 lupu před srdce 

a ukazuju je lidem.
Co jsem?

Kejklíř své duše.“
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  "follia". 

        Son dunque un pittore? 

        Neanche. 

        Non ha che un colore 

        la tavolozza dell'anima mia: 

  "malinconia". 

        Un musico, allora? 

        Nemmeno. 

        Non c'è che una nota 

        nella tastiera dell'anima mia: 

  "nostalgia". 

        Son dunque... che cosa? 

        Io metto una lente 

        davanti al mio cuore 

        per farlo vedere alla gente. 

 Chi sono? 

        Il saltimbanco dell'anima mia."

Krepuskolární tvorba Alda Palazzeschiho je pouhým zlomkem jeho díla. Vzhledem k tomu,

že se však tato  práce  zaměřuje především na krepuskolární  autory,  bude traktováno právě  toto

krepuskolární období Palazzeschiho uměleckého života. 

4.1. Palazzeschiho autobiografie

Aldo Palazzeschi se narodil roku 1885 ve Florencii. Jeho pravé jméno bylo Aldo Giurlani,

příjmení Palazzeschi   po babičce z  matčiny strany používal jako umělecký pseudonym. Stal  se

jedním z prvních zástupců italské avantgardy a vytvořil velké literární dílo. 

Jeho  otcem byl  obchodník,  právě  na  jeho  přání  se  stal  Palazzeschi  úředníkem,  ačkoliv
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později se věnoval především literatuře. Svou uměleckou kariéru začal Palazzeschi u divadla. Roku

1902 se nechal zapsat do školy recitace  "Scuola di recitazione Tommaso Salvini," čímž vzbudil

nevoli u celé své rodiny. Přesto byl však později svými blízkými podporován. Roku 1905 mohl z

vlastních  nákladů  vydat  svou  první  sbírku  "Cavalli  bianchi"  (Bílí  koně). Kniha  byla  pozitivně

recenzována Sergiem Corazzinim. Aldo Palazzeschi na jeho dopis s pochvalou odpověděl a od té

doby si dopisovali. Jejich korespondenci ukončila až Corazziniho smrt roku 1907. 

Další  Palazzeschiho  sbírkou  se  stala  kniha  s  názvem  "Lanterna"  (Lucerna).  Tématika

autorových  básní  byla  plná  temných,  trochu  však  pohádkových  prvků  s  těžko  srozumitelnou

symbolikou. Ačkoliv Palazzeschimu nehrozila blízká smrt, ani ho netrápila tuberkulóza, objevují se

obě tato  témata  i  v  jeho tvorbě.  Opět  zde  nacházíme ryzí  krepuskolarismus,  protentokrát  však

podivně rozverný a hravý. Palazzeschi používá často trojslabičný verš, jindy verše 6, 9, 12, či více-

slabičné. 

Roku 1908 Palazzeschi publikoval svůj první román ve stylu liberty. A záhy poté  vychází

jeho poslední krepuskolární sbírka s názvem "Poemi" (Básně). 

4.2. Palazzeschiho dílo

Aldo Palazzeschi byl všestranným autorem. Po svém krepuskolárním období se přiklonil k

futurismu.  Ale ne na dlouho, roku 1911 vydal  svůj  první  román  „Il codice di  Perelà  (Perelův

zákoník). Hlavním hrdinou je lehounký muž z kouře setkávající se s širým světem. Palazzeschiho

alegorická hravost zůstávala v tomto románu dlouho nepochopená. Dílo bylo doceněno až o padesát

let později a stalo se jedním z Palazzeschiho nejvýznamnějších románů. Dalším z nich je například

již realističtější příběh „Le sorelle Materassi“ (Sestry Materassiovy).

Na sklonku života se Palazzeschi znovu vrátil k poezii, jeho poslední sbírkou se stala kniha

„Via delle Cento Stelle“ (Dráha stovky hvězd) z roku 1972. Dva roky poté spisovatel zemřel v

Římě.

4.2.1 Cavalli bianchi

Sbírka „Bílí  koni“  byla  vydána roku 1905 ve Florencii  nakladatelstvím „Cesare Blanc.“

Obsahuje  Palazzeschiho  poetické  prvotiny.  Podobně  jako  ostatní  krepuskolární  básníci  si

Palazzeschi zvolil  témata velmi prostá,  témata všedních dní.  Jsou to kříže u cest,  malé bolesti,
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zahrady a stařenky. Stejně jako Corazzini a Gozzano vzpomene Palazzeschi ve své první sbírce také

na  sv. Františka.

Přestože však Palazzeschi  hovoří  o bolesti  a tichu,  má jeho sbírka i  nádech pro něj  tak

typické  hravosti,  prozatím  zahalené  v  hávu  krepuskolárního  smutku.  Dokladem toho  je  velmi

originálně zkomponovaná Palazzeschiho báseň „Ara, Mara, Amara.“81

„In fondo alla china,

 fra gli alti cipressi,

 è un piccolo prato.

 Si stanno in quell'ombra

 tre vecchie

 giocando coi dadi.

 Non alzan la testa un istante,

 non cambian di posto un sol giorno.

 Sull'erba in ginocchio

 si stanno in quell'ombra giocando.“

Už jen recepcí názvu této skladby o deseti verších je čtenář vnesen do podivuhodného světa 

Palazzeschiho fantazie. Hravost jmen hlavních hrdinek v sobě skrývá něco tajemného. A vskutku, 

celá báseň je jakousi Palazzeschiho fotografií skutečnosti. Ara, Mara, Amara, tři pohádkové stařeny,

jsou obrazem nekonečně hravé hořkosti světa. Jejich jména krom toho tvoří tzv. palindrom, tedy 

výraz, který lze číst v libovolném směru (zprava doleva nebo zleva doprava) a má přitom vždy 

stejný význam. Monotónní znění titulu básně, které, jak se zdá, by mohlo pokračovat do nekonečna,

81 Aldo Palazzeschi, Tutte le poesie, a cura di A. Dei, Mondadori, Milano 2002; přeložil J. Pelán (Jiří Pelán, Básníci 
soumraku – Italská poezie pozdní secese, Paseka, Praha 2001):

"Pod úbočím,
mezi vysokými cypřiši,

je malá paseka.
Tři stařeny
v tom stínu

hrají v kostky.
Ani na chvíli nezvednou hlavu,

nikdy se nepohnou z místa.
Klečí v trávě

a ve stínu metají kostky.“
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navozuje atmosféru, ve které se nese celá skladba.

V básni naprosto chybí děj, chybí tu jakýkoliv pohyb v čase, či prostoru. Jediný vyžadovaný 

pohyb uskutečňuje lyrický subjekt. Zdá se, že se pomalu přibližuje ke scéně. Pohlíží na cypřiše pod 

úbočím, pak na paseku a nakonec na stařeny. Když už je docela blízko, zpozoruje, že stařeny hrají v

kostky. Scéna však zůstává nehybná.

V básni je použita stylistická figura aliterace konsonantu „n“ (viz gerundium giocando,  

zápory non alzan, non cambian). Verše mají statický rytmus, což má zdůraznit nezávislost na čase a

vyjádřit jakousi trvající melancholickou přítomnost. Tři stařeny symbolizují krom jiného také 

bezčasí smrti.

Krepuskolární subjekt v této básni nemá plačtivý tón, ale melancholie mu nechybí. Jeho 

funkce je zdůrazněna schopností dívat se. Ačkoliv zde jeho pocity nejsou explicitně vyjádřeny, jako 

tomu bývá u Corazziniho, či Gozzana, je jeho nálada typicky krepuskolární. 

4.2.2. Lanterna

Sbírka  „Lucerna“ byla  vydána roku 1907 ve  Florencii  nakladatelstvím „Cesare  Blanc.“

Palazzeschi tentokrát dodává krepuskolární melancholii příchuť ironie. V jeho verších již  zaznívají

zvuky budoucích futuristických variací a nechybí tu ani jeho oblíbená karikatura. V básni „Il passo

delle  nazarene“  před  námi  Palazzeschi  humorně  rozevírá   scénu  krepuskolárně  pochmurných

postav:

Nazarene bianche, Nazarene nere. 

 Del fiume a le rive 

 si guardan da tanto i conventi, 

 si guardan con occhio di vecchia amicizia 

 le piccole torri, una bianca e una nera, 

 le suore s’incontran la sera, 

 la sera al crepuscolo. 

 Due volte s’incontran, le bianche e le nere, 

 sul ponte, sul ponte che unisce i conventi, 
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 gli unisce da tanto per vecchia amicizia, 

 le piccole torri si guardan ridenti 

 una bianca e una nera, 

 le suore s’incontran la sera, 

 la sera al crepuscolo. 

 Le piccole chiese al crepuscolo s’aprono, 

 ne sortono leste le suore ed infilano il ponte; 

 nel mezzo s’incontran, 

 s’inchinan le bianche e le nere, 

 si recan l’un l’altre a la piccola chiesa al saluto; 

 vi fanno una breve preghiera 

 e leste rinfilano il ponte. 

 Di nuovo nel mezzo s’incontran, 

 s’inchinan le file, una bianca e una nera, 

 le suore s’incontran la sera, 

 la sera al crepuscolo.82

82 Jiří Pelán, Básníci soumraku – Italská poezie pozdní secese, Paseka, Praha 2001
„Nazarénky bílé, nazarénky černé.

Kláštery na březích řeky
na sebe hledí už dlouho,

 se starým přátelstvím na sebe hledí
i věžičky, bílá a černá,

a v šeru podvečerů
se sestry potkávají.

Bílé a černé, potkají se dvakrát,
potkají se na mostě,

na mostě, který spojuje oba kláštery,
už dlouho je spojuje starým přátelstvím,

věžičky na sebe s úsměvem hledí,
bílá a černá,

a v šeru podvečerů
se sestry potkávají.

Kostelíky se otvírají do soumraku, 
sestry z nich spěšně vyjdou, zamíří k mostu,

potkají se uprostřed, ukloní se navzájem,
bílé a černé,

vejdou do kostelíka na malou pobožnost, 
krátce se pomodlí 

a spěšně zamíří k mostu.
Jejich řady se pak podruhé
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Palazzeschi  na rozdíl od Gozzana nezpochybňuje svět či sebe samého - zpochybňuje 

samotný krepuskolarismus. Nesnázím života se brání svou hravostí, která krepuskolární tématiku 

ironizuje.

4.2.3. Poemi 

Sbírka „Básně“ byla vydána roku 1909 ve Florencii nakladatelstvím „Cesare Blanc.“ Jejím

vydáním se Palazzeschi poprvé dostal do širšího povědomí publika. Nalezneme zde skladby  Chi

sono?, Habel Nasshab,  nebo Rio Bo.  Sbírka je optimističtější  než předchozí dvě, Palazzeschiho

hravost získává ještě silnější slovo a je to právě ona, která ho od krepuskolárních témat napříště

zcela  odvane.  Básně  jsou  dynamické,  Palazzeschi  se  tentokrát  dopouští  rozvolnění  a  rozbití

metrického schématu. Přibližuje se tak ke Corazzinově prosté poezii bez svázanosti verše. Jindy je

veršování dodrženo, ale budí ironický dojem svou formou, viz  Fontana malata.83 Palazzeschi je

potkají a ukloní,
jedna bílá, druhá černá,

tak v šeru podvečerů
se sestry potkávají.“

83  Aldo Palazzeschi, Tutte le poesie, a cura di A. Dei, Mondadori, Milano 2002; úryvek z básně "La Fontana malata":

Clof, clop, cloch,
 cloffete,
 cloppete,

 clocchette,
 chchch......

E' giu',
 nel cortile,
 la povera
 fontana
 malata;

 che spasimo!
 sentirla
 tossire.

 Tossisce,
 tossisce,
 un poco
 si tace....
 di nuovo.
 tossisce.

 ...
 che forse

 sia morta? 
 Orrore
 Ah! no.

 ...
 La tisi

 l' uccide....
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všechno jen ne formální, snad právě proto vzbudil touto svou sbírkou nevídaný zájem.

Sbírka  „L´Incendiario“ (Žhář), vydána roku 1910 v Miláně, byla poslední Palazzeschiho

sbírkou, ve které  doznívala krepuskolární témata. Palazzeschi se v ní již přiklání k futurismu.

4.3. Palazzeschiho epistolář

Palazzeschi si během svého života dopisoval s mnoha významnými osobnostmi. Se svým

nakladatelem Arnoldem Mondadorim,  se  zakladatelem futurismu  Marinettim,  s  krepuskolárním

básníkem Marinem Morettim, i s již zmíněným Sergem Corazzinim. Z Corazziniho dopisu z roku

1905 lze  vyčíst  radost  i  obdiv  k  Palazzeschiho  veršům.  Zdá  se,  že  vzájemná  inspirace

krepuskolárních autorů vznikala především z obdivu k literatuře i sobě navzájem, nebyla tu žádná

plánovaná snaha založit další literární směr. 

"Mio carissimo Palazzeschi,

...

Ecco, mio dolce fratello, la lotta cogli uomini non è per colui che sappia ogni felicità nel dolore. Lo

so provar ribrezzo, ma non ingiuriare. Gli amici pensano della mia vita niente altro che un povero

piccolo sogno. Ecco. E i libri di poesie da me pubblicati sono lo specchio umile della mia semplice

anima. Ricordatevi di Jammes:

Penser cela, est-ce etre poète?

 le ne sais pas. Qu'est-ce que je sais?

 Est-ce que je vis? Est-ce que je reve?

 E che dolce sorpresa trovarmi con San Francesco, leggendovi!

...Verrete, un giorno a vedermi? E le tristi ville romane sapranno, un giorno, il canto delle nostre

due anime? Conoscete Corrado Govoni? È un mio grande fratello. Egli verrà presto, verrà dalla

sua tetra Ferrara, in Quaresima. Vi trovaste! Arrivederci, amico lontano lontano, arrivederci e

vogliate ricordarmi al Moretti. Noi ci uniremo e ci ameremo."84

84  http://www.poesie.reportonline.it/poesie-di-sergio-corazzini/lettera-a-palazzeschi.html; překlad:  

 Můj nejdražší Palazzeschi!
Hle, můj milý bratře, boj s lidmi není pro toho, kdo poznává každé své štěstí v bolesti.  Moji přátele si nemyslí o mém

životě nic jiného než to, že je to ubohý malý sen. Nu, knihy mnou publikované poezie nejsou také nic jiného než
pokorné zrcadlo mé prosté duše. Vzpomeňte na Jammese:

Penser cela, est-ce etre poète?
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Aldo Palazzeschi si dopisoval rovněž více než půl století s Marinem Morettim. Vzhledem k

tomu, že se poznali již jako mladí studenti a pak spolu sdíleli povolání básníka, vzniklo mezi nimi

hluboké  přátelství.  Mezi  krepuskolárními  autory  tedy  existovaly  jakési  vazby,  ale  jak  již  bylo

zmíněno výše, jednalo se především o přátelství a společné nadšení literaturou.

 le ne sais pas. Qu'est-ce que je sais?

 Est-ce que je vis? Est-ce que je reve?
... Jaké sladké překvapení, setkat se se sv. Františkem, zatímco Vás čtu! Čekám na vaše dílo, napište mi s hlubokou a

prostou radostí... Přijedete mne jednoho dne navštívit? A smutné římské vily poznají jednoho dne píseň našich dvou
duší? Znáte Corrada Govoniho? Je to můj velký bratr. Brzy přijede, přijede ze své Ferrary, během postu. Kéž byste
se setkali! Nashledanou, tak vzdálený příteli, nashledanou a připomeňte mne Morettimu. Setkáme se a budeme se

milovat.“

48



5. Marino Moretti

Právě  z  ruky  Marina  Morettiho  vzešly  "Básně  napsané  tužkou," které  se  staly  terčem

Borgesovy slavné a hanlivé recenze v té době mladých krepuskolárních básníků. Borgese tehdy

doslova napsal, že "...jejich básnění si libuje ve stinném pásmu soumraku... a protože přišli, až když

se  sklízelo  ze  stolu,  musí  se  spokojit  s  drobty,  co  si  také  mají  počít,  po  Barbarských  ódách

Carducciho a po D´Annunziovi, ... ve kterých náš jazyk ukázal veškerou svou sílu..."  85

5.1. Morettiho autobiografie

Marino Moretti se narodil v Cesenaticu, dne 18. července 1885, kde také roku 1979 zemřel.

Byl básníkem, ale později psal také romány, povídky a divadelní hry. Ač vytvořil velké literární

dílo, je znám především pro svou krepuskolární tvorbu.

Jeho otec byl obchodníkem a matka učitelkou na základní škole, kterou on sám navštěvoval.

Po jejím dokončení studoval gymnázium v Bologni, odtud však odešel a zapsal se na školu "Regia

Scuola di recitazione Tommaso Salvini" ve Florencii. Získal zde práci a poznal Alda Palazzeschiho,

se kterým se po zbytek života přátelil. Florencie měla na Morettiho literární vývoj značný vliv, v té

době tu vznikaly časopisy jako Hermes, Lacerba, La Voce, Leonardo a další. Moretti navštěvoval

florentskou knihovnu  Gabinetto Vieusseux a začal psát své první básně.  V roce 1902 se  začaly

objevovat jeho první publikace. Byl to soubor próz "Le primavere" (Jara),  a dvě sbírky básní "Il

poema di un'armonia" (Báseň harmonie) a La sorgente della pace" (Pramen pokoje). Jeho debutem

se stala sbírka "Fraternità" (Bratrství) z roku 1905.  Roku 1908 je pak publikována kniha básní "La

serenata delle zanzare"  (Komáří serenáda). Nejslavnější sbírky následují roku 1910 a 1911, jsou to

"Poesie scritte col lapis" (Básně psané tužkou), "Poesie di tutti i giorni" (Básně všedních dnů)   a

"Il giardino dei frutti" (Ovocná zahrada) z roku 1916:

Během první světové války se Moretti stal ošetřovatelem, dobrovolníkem Červeného kříže.

Po návratu, roku 1917, vydal souhrnný soubor  "Poesie (Básně 1905-15)", což byla jeho poslední

ryze krepuskolární sbírka.  Poté se věnoval především tvorbě románů a povídek. S poezií  se na

dlouhou dobu rozloučil, vrátil se k ní až o půl století později, na sklonku svého života. Od roku

1923 se živil také psaním do novin a periodik, přispíval například do "Corriere della sera."

85  Jiří Pelán, Básníci soumraku – Italská poezie pozdní secese, Paseka, Praha 2001 
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Politice  se  Moretti  příliš  nevěnoval,  ale  vůči  fašismu  přece  zaujal  odmítavý  postoj  a

podepsal  "Il  Manifesto  degli  intellettuali  antifascisti"  (Manifest  antifašistických intelektuálů) B.

Croceho. Jeho román z této doby,  "Trono dei  poveri"  (Trůn chudých) byl  vládou napaden jako

nevhodný. Literárních ocenění se Morettimu dostalo až po 2. světové válce. 

5.2. Dílo

Ačkoliv  psal  Moretti  celý  svůj  život  a  jeho  tvorba  se  tím  logicky  proměňovala,

krepuskolární tóny v ní stále zůstávaly. Romány, které sepsal, mají typicky krepuskolární názvy a

daly by se považovat za jakousi krepuskolární prózu, pokud takový termín vůbec existuje. I přesto

je však Moretti stejně jako ostatní členové krepuskolární poetiky jedincem naprosto svébytným. 

Morettiho lyrické já, jeho krepuskolární  “inetto”, už pro něj na rozdíl od ostatních není v

žádném případě traumatem. Básník přiznává, že v dnešním světě jsou na tom všichni stejně. Z jeho

veršů  na  nás  nedýchá  Gozzanova  nespravedlnost  žití,  ani  Corazziniho  nežná  bolest,  nýbrž

především melancholie,  přijetí  své  nicotné  role  žití.  To,  že  je  inettem,  Morettiho  zdaleka  tolik

netrápí, jelikož se nejedná jen o jeho problém, nýbrž o problém celospolečenský. Krepuskolární

intimita se tu posouvá k široké mase lidstva. Dle autora jsme všichni “nemocní” stejným smutkem.

Moretti tedy nemluví jen za sebe, jako za jedince, nýbrž za celou společnost.

5.2.1.Fraternità

Ve své první sbírce Moretti naznačil, jakou cestou se jeho poezie bude ubírat. Je tu báseň

věnovaná  matce,  která  milovala  knihy  a  jako  učitelka  i  matka  Morettiho  zásadně  ovlivnila  a

následně podporovala v jeho literární kariéře. Moretti ji nechává vyslovovat otázky, jimiž se zaobírá

celá jeho tvorba:

...

„Versi ne hai tu che dalla bella mente86

86  Marino Moretti, In verso e in prosa, a cura di Geno Pampaloni, Mondadori, Milano 1991; 
úryvek z básně "Mamma;" Překlad:

...Verše máš ty, ze tvé krásné mysli / kráčí k  srdci a sestupují na papír / zčásti se dotýkají ostatních srdcí / a zčásti
doléhají k mému, tak mile. // 

A matka řekla: A já, která ještě nevím, jak můžeš dělat to,co děláš, myslím, že ve velkém světě už / nic krásnějšího a
svatějšího nebudu znát. // 

Jmenuje se to poezie? Jmenuje se to láska? / Jmenuje se to cit? A nebo jak se to jmenuje? / Je to všechen cit toho, kdo
je milován? / Nejvyšší radost? / Nejvyšší bolest? 
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ti vanno al cuore e scendon sulle carte

e parte toccano altri cuori e parte

giungono al mio, così soavemente

Disse la madre: “Ed io che ancor non so

come tu faccia a far quello che fai,

io penso che nel grande mondo ormai

cosa più bella e santa io non saprò.

Si chiama poesia? si chiama amore?

Si chiama affetto? E come anche si chiama?

´E tutto il sentimento di chi s´ama?

Suprema gioia? Supremo dolore?“

5.2.2. Poesie scritte col lapis

Sbírka  "Poesie scritte col lapis" (Básně psané tužkou) obsahuje jednačtyřicet básní. Byla

vydána roku 1910. Už titul sbírky napovídá, že se jedná o básně prosté, tak prosté, že je možné psát

je  pouze  tužkou.  Krom  prostoty  a  pokory  v  nich  však  zaznívá  i  ona  krepuskolární  ironie,  a

bezvýznamnost, tentokrát však už zdaleka ne tak bolestná.

Moretti  se noří  do městského prostředí,  rodinných domků a obyčejnosti  lidského života.

Podobně jako ostatní krepuskolární básníci píše o samotě bytí. Jeho lyrické já však  nehovoří o

sobě, ale navazuje dialog s recipientem textu, jelikož očekává, že jeho situace je podobná, ne-li

stejná. Viz báseň  Non t'illudere87:

"...Sappilo, non ti rimane

 che un suono di campane.

87   Marino Moretti, In verso e in prosa, a cura di Geno Pampaloni, Mondadori, Milano 1991 
Překlad: "Věz, že ti nezbývá / než zvuk zvonů. / Neklam se: skončil jsi / v čekání na něco /....// je mnoho, zbývá-li ti / 
tvůj věrný pes.."
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 Non t'illudere: hai finito

 di pretendere qualcosa:

 ...

 è molto se ti rimane

 fedele il tuo cane..."

Intimní Morettiho jazyk se zaměřuje na každodennost. Morettiho mikrokosmos v něm budí

smutek, tichý trvající smutek, intimní a zároveň izolovaný. Jeho verše jsou cynické i delikátní. Svou

sílu nachází právě ve své neaktuálnosti, v utápění se ve vzpomínkách. Moretti nechce být velkým

básníkem hodným obdivu,  i  on  své  básně  zbavuje  jakékoliv  rétoriky  a  vydává  se  po  malých

krepuskolárních stezkách. Rozbíjí tradiční chápání romantického umělce - ptá se pouze proto, že

musí.  Viz úryvek z básně  Hortulus:88

... 

"Esser qui sempre come un'ombra, come

 un'indistinta forma di passante..."

Lyrický subjekt je zde popsán metaforou stínu. Moretti skrze ni vyznává svou neschopnost a

především nechuť porozumět světu reálnému, světu za poezií.  Jeho přirovnání zůstává úmyslně

lehce dekadentní a především banální.

Ve sbírce z roku 1910 už Moretti není zdaleka tolik ovlivněn Pascolim či francouzským

symbolismem jako u sbírky "Fraternità" z roku 1905. Svým neutrálním slovníkem, bez literárních

odkazů,  s  parataktickou,  tedy souřadně  spojovanou syntaxí,  se  Morettimu  daří  vytvářet  lehkou

melodii:

Malinconia89 

"...Vorrei cantare tutte l'ore grige

 in questa solitudine remota..."

88 Marino Moretti, In verso e in prosa, a cura di Geno Pampaloni, Mondadori, Milano 1991; Překlad:
Být tu stále jako stín /  jako nezřetelná postava kolemjdoucího..."

89 Marino Moretti, In verso e in prosa, a cura di Geno Pampaloni, Mondadori, Milano 1991; Překlad: 
Melancholie // ... / Chtěl bych vyzpívat všechny šedivé hodiny / v této daleké samotě...
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Geno Pampaloni ve svém úvodu k vydání souhrnného Morettiho díla popisuje Morettiho

vztah s literaturou jako hru pravdy: 

"...a  ripercorrere  oggi  il  lungo  lavoro  di  Moretti,  svoltosi  per  tre  quarti  di  secolo,  dobbiamo

concludere che la letteratura è stata per lui, sostanzialmente, il giuoco della verità.”90 

Tato hra se stává místy ironickou, jindy upřímnou a prostou básní o hluboké krizi poezie, i

vlastního já. Zároveň v sobě nese jakousi ideologii celého Morettiho díla.

I to popisuje literární kritik Geno Pampaloni91: 

“...l´ideologia  della  sincerità  presuppone  insieme  che  sia  revocata  in  dubbio  e  rimessa  in

discussione la natura stessa della letteratura e della poesia; e questo appunto, la contemporaneità,

o contestualità, o compresenza, o mutualità, o identità, delle due crisi, della poesia e dell'io, che

nessuno ha espresso con altrettanta chiarezza e oserei dire con alterttanta pervicacia, costituisce

“lo specifico” morettiano e il suo indiscutibile merito storico.”92

Ironie není Morettiho základním dorozumívacím jazykem, jako u Gozzana. Moretti hraje

spíše hru pravdy, celý svůj tvůrčí život se ptá po vztahu reality a poezie. Právě to vyjadřuje jeho

zraněné lyrické já, jakoby rozdělené samo v sobě. Cítí se být klaunem, protože je básníkem. Ale na

rozdíl od Palazzeschiho nebylo nic takového jeho přáním. Viz báseň  „La giostra“ (Kolotoč) ve

sbírce „Poesie scritte col lapis.“

...il poeta che si mostra

su un cavallo della giostra

90 Marino Moretti, In verso e in prosa, a cura di Geno Pampaloni, Mondadori, Milano 1991; Překlad:
"Po rekapitulaci dlouhé Marinettiho práce, uskutečňované tři čtvrtiny století, smíme dojít k závěru, že literatura pro
něj byla v podstatě hrou pravdy."

91 Geno (Agenore) Pampaloni (narozen v Římě, roku 1918, zemřel ve Florencii, roku 2001) byl italským literárním 
kritikem, novinářem a spisovatelem. Věnoval se dílu M. Morettiho, napsal předmluvu k sourhnnému vydání jeho 
poezie.

92 Tamtéž (90); Překlad: " ..ideologie autenticity předpokládá, že je zpochybněna a rovněž podrobena diskuzi samotná 
podstata literatury a poezie; a právě toto - současnost, nebo kontextuálnost, spolubytí, vzájemnost, neboli identita 
těchto dvou krizí, poezie a onoho “já,” které nikdo nevyjádřil s dostatečnou jasností a dokonce bych řekl i se 
stejnou mírou tvrdošíjnosti - právě toto tvoří  ono morettiovské specifikum, které je neoddiskutovatelnou historickou 
zásluhou.“
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sembra il pagliaccio ch´egli è...93

5.2.3. Poesie di tutti i giorni

Sbírka „Básně všedních dní“ byla vydána roku 1911. Moretti se zde znovu vracel k tématům

každodennosti. Právě z této sbírky pochází jeho báseň  „Fior di bugia.“  Názvem básně je lidové

jméno pro odkvetlou pampelišku lékařskou s ochmýřenými nažkami. „Fior di bugia,“ tedy květ lži,

dle italské lidové tradice pomáhá poznat, mluví-li se pravda. Když se dotázanému podaří sfouknout

všechny nažky, jeho upřímnost je věrohodná. Moretti si s touto pověrou bravurně hraje a ptá se po

relativitě pravdivosti:

…

„oh, non chiedere al fiore eretto sullo stelo

il colore del cielo,

dei sogni, delle fedi:

esso ha il colore, vedi,

che non è più colore.

Ecco, osserva soltanto la sua meticolosa 

belezza e non pensare

al geranio, alla rosa, 

al fior del calicanto,

e delle piante rare;”94

Báseň je prosbou moderního, až příliš zamyšleného člověka. Moretti se obrací ke čtenáři a

zve  ho  k  pozorování.  Lyrický  subjekt  se  znovu  dostává  do  dialogu  s  recipientem  díla  –

krepuskolarismus je nemocí  všech a  netřeba se nad tím podivovat.  Ještě  Gozzano se kvůli  své

93    Marino Moretti, In verso e in prosa, a cura di Geno Pampaloni, Mondadori, Milano 1991; Překlad:
„Básník, který se ukazuje / na pouťovém koni / se zdá být klaunem, kterým je.”

94    Marino Moretti, In verso e in prosa, a cura di Geno Pampaloni, Mondadori, Milano 1991; Překlad:
Květ lži  (pampeliška)

„Ach, neptej se květiny vzpřímené v lodyze / na barvu nebe, / snů, víry: / má barvu, vidíš, / která už není barvou // 
Hle, pozoruj jen její pečlivou  / krásu a nemysli / na  muškát, na růži, / na květ kaly, / a na vzácné květiny.”
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melancholii odvracel sám od sebe a obdivoval raději prosťáčky. Právě to, že věděl o svém bytí, o

bytí věci jménem „guidogozzano,“ ho trápilo ponejvíce. Gozzano svůj život hořce oplakával, ač s

ironií, zatímco Moretti jej s hořkostí pozoroval:

„...e poi, dolcezza mia,

(oh Dio, t´insegno un gioco 

che non ti piacerà)

prova a soffiare un poco

sul fiore di bugia:

saprai la vertià.”95

5.2.4. Il giardino dei frutti

Sbírka „Ovocná zahrada“ byla vydána roku 1915 a stala se poslední sbírkou prvního období

Morettiho básnického života. K poezii se Moretti znovu vrátil až roku 1968.

Ve  sbírce  se  nachází  Morettiho  snad  nejslavnější  ryze  krepuskolární  báseň  A Cesena.96

95   Marino Moretti, In verso e in prosa, a cura di Geno Pampaloni, Mondadori, Milano 1991; Překlad:
„A pak, má sladkosti, / (ach Bože, učím tě hru, která se ti nebude líbit) / zkus trochu fouknout / na květ lži: / budeš 
znát pravdu.“

96   Marino Moretti, In verso e in prosa, a cura di Geno Pampaloni, Mondadori, Milano 1991; Překlad: Jiří Pelán, 
Básníci soumraku – Italská poezie pozdní secese, Paseka, Praha 2001

„Prší. Je středa. A já jsem v Ceseně.
Jsem u sestry, na její pozvání.
Vdala se loni, koncem jeseně.

Nad šedým městem protrhly se slapy.
Déšť smáčí střechy, věže, parkány,

do oken tluče, slintá pod okapy.

Usmíváš se. Má tvář je zasmušilá.
Což nermoutí tě tenhle městský déšť,

ta nová láska, jež nic nezměnila, 

ta naděje, jež odplynula za sny,
sestřičko, jež mi stále říci chceš,

jak je tvůj život krásný, krásný, krásný?

Ach děvčátko, má sestro, snacho, ženo,
vidím teď tvého muže; zpovzdálí

slyším, jak jedné paní dáváš jméno

maminky; vím, že tchán je hodný člověk,
že po obědě bývá ospalý;
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Obsahuje všechny důležité prvky krepuskolarismu: melancholii, prostotu formální i obsahovou a

autorovu ztracenost, jakousi vyděděnost ze světa kolem sebe.

 „Piove. E' mercoledì. Sono a Cesena, 

  ospite della mia sorella sposa, 

  sposa da sei, da sette mesi appena.

  Batte la pioggia il grigio borgo, lava 

  la faccia delle case senza posa, 

  schiuma a piè delle gronde come bava. 

  Tu mi sorridi e io sono triste. Forse 

že má tě rád a vždycky stojí v slově.

„Maminko!“ voláš, chceš, abych se stále 
věnoval tchyni, v dobré pohodě

jí vypravoval o svých cestách, ale

když jsme pak sami (ach, déšť stále sílí)
hovoříš o jakési neshodě;

vykládáš, kdy, kde jste se poškorpily,

proč a jak; a pak znovu, trnouc strachy,
kdy, jak a proč; a prosíš o radu,

s úsměvem ne už svým, s úsměvem snachy.

…

Prší. Je středa. A jsem v Ceseně
u vdané sestry. Moje sestra tu

s manželem, jejž znám jenom vzdáleně,

žije u cizích lidí a má jiné 
starosti, jiné smutky... Ve chvatu
říká, zatímco déšť se z nebe řine:

Nejspíš ti taky není neznámo, že...
Ach ano, ano... žádné pověsti...

jsem těhotná... Mohlo to počkat, bože!
...

Mluvíš a mluvíš. Pohled kluže po zdech, 
po věcech kolem. Prší.. Zakrátko

se snese soumrak. Zvoní zvon. Je pozdě.

A loni bylas ještě děvčátko.
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  triste è per te la pioggia cittadina, 

  il nuovo amore che non ti soccorse, 

 il sogno che non t'avvizzì, sorella, 

 che guardi me con occhio che si ostina 

 a dirmi bella la tua vita: bella, 

 bella! Oh bambina, sorellina, o nuora, 

 o sposa, io vedo tuo marito, sento 

 a chi dici ora mamma, a una signora; 

 so che quell'uomo è il suocero dabbene 

 che dopo il lauto pasto è sonnolento, 

 il babbo che ti vuole un po' di bene. 

 "Mamma!" tu chiami e le sorridi e vuoi 

 ch'io sia gentile, vuoi ch'io le sorrida, 

 ch'io le parli de' miei viaggi; e poi, 

 quando poi siamo soli (oh come piove!) 

 mi dici, rauca, di non so che sfida 

 corsa ieri tra voi, e dici dove, 

 quando, come, perché, ripeti ancora 

 quando, come perché, chiedi consiglio 

 con un sorriso non più tuo, di nuora. 
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 ...

 Piove. Mercoledì. Sono a Cesena. 

 Sono a Cesena e mia sorella è qui, 

 tutta di un uomo ch'io conosco appena, 

 tra nuova gente, nuove cure, nuove 

 tristezze, e a me così parla, così 

 parla, senza dolcezza, mentre piove: 

 "Mamma nostra t'avrà già detto che... 

 E poi si vede, ora si vede, e come! 

 Sì, sono incinta: troppo presto, ahimè! 

...

 Ancora parli, ancora parli, e guardi

 le cose intorno. Piove. S’avvicina

 l’ombra grigiastra. Suona l’ora. È tardi.

 E l’anno scorso eri così bambina!“

Morettiho  verše  postrádají  Gozzanovu  dramatičnost,  Corazzinovu  něhu,  i  Palazzeschiho

hravost,  ale  přeci  je  v  nich  stejná  krepuskolární  bolest,  jen  podivuhodně  pokojná.  Moretti  je

krepuskolárním autorem bez touhy po vlastní ojedinělosti. Krepuskolarismus pro něj není jen útěk

před světem, nýbrž konstatování, že dnešní, jeho svět, je krepuskolární pro všechny. Proto už jeho

krepuskolarismus není dramatem, nýbrž problémem všech. Lyrické já, smířeno se svým osudem, se

zařazuje do masy bezbarvých jedinců a burcuje nás právě svou unuděností, jakýmsi proplouváním.

Báseň nás nechce pobavit, ani dojmout, nebo si ironicky vylít srdce. Chce se pouze připodobnit

všeobecné šedosti. Morettiho lyrické já je vojákem armády modernosti. V nic nedoufá ani nevěří.

Žije tak, aby se neřeklo. Právě tato Morettiho volba zůstat úmyslně stranou je ojedinělá a dodává
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jeho poezii originalitu.

Moretti se po celý čas svého básnického života snaží říct, že nemá, co by říkal. Právě proto

je básníkem, aby dal najevo tuto absenci jakéhokoliv tématu. Báseň „Aver qualche cosa da dire“97

lze považovat za jeho testament:

„Aver qualche cosa da dire

nel mondo a se stessi, alla gente.

Che cosa? Io non so veramente

perché io non ho nulla da dire.

...

Perché continuare a mentire,

cercare d'illudersi? Adesso

chi’io parlo a me mi confesso:

io non ho niente da dire.

...

Gli amici discutono d'arte, 

di Dio, di politica, d'altro:

97   Marino Moretti, In verso e in prosa, a cura di Geno Pampaloni, Mondadori, Milano 1991; Překlad:

Mít tak co říci / ve světě, nám samotným, lidem. / Co? Já opravdu nevím, / protože já nemám co říct. / Co? Já 
opravdu nevím. //
...
Proč pokračovat ve lhaní, / snažit se něco si namlouvat? Teď / když mluvím, sám sobě se přiznávám:/ nemám co 
říct.//
...
Přátelé hovoří o umění, / o Bohu, politice a dalším: / a je tu i někdo, kdo věří, že jsem nejchytřejší / protože jsem 
zůstal trochu stranou //
...
Je to smutné. Věřte, v podstatě / je to smutné. Nic nebýt. / Unikat tak jednoduše / všem obtížím života. //

Cítit v duši prázdno / když ostatní spíš mluví a přemýšlí. / Vidět onu řádnou osobu / jak má úspěch v onom velkém 
neznámém úkolu. //

A ti, kteří se najednou ptají: / „Co bys na mém místě řekl ty?“/ „Já... asi bych neodpověděl... / Dělal bych, že jsem 
roztržitý //

Nemít nic, ani cíle / ani skvělé nadřízené, ani zlozvyky; / dovolit si dokonce uprostřed shromáždění: / Ne, víte? 
Nemám nic, co bych na to řekl. //
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e c'è chi mi crede il più scaltro

perché mi fo un poco in disparte;

...

È triste. Credetelo, in fondo,

è triste. Non essere niente.

Sfuggire cosi facilmente

a tutte le noie del mondo.

Sentirsi nell'anima il vuoto

quando altri più parla e ragiona.

Veder quella brava persona

imporsi un gran compito ignoto.

E quelli che chiedono a un tratto:

« Che avresti tu detto al mio posto? »

« Io... non avrei forse risposto...

Io... mi sarei finto distratto...»

Non aver nulla, né mire,

né bei sopraccapi, né vizi;

osar fino in mezzo ai comizi:

«No, sa? Non ho niente da dire».“
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6. Lyrický subjekt v krepuskolární poezii

Problémem lyrického subjektu  jsme se  již  zabývali  u  jednotlivých autorů,  nyní  je  třeba

poukázat na rozdíly v jejich vztahu k tomuto fenoménu.

Začněme otázkou:  existuje i  krepuskolární próza? Morettiho druhé tvůrčí období je plné

románů s přesvědčivě krepuskolárními tóny. Zdá se, že krepuskolární lyrický subjekt ho doprovází

po  celý  tvůrčí  život  a  stále  není  vyčerpán.  Moretti  je  onen  “crepuscolare  tipo,  tutto  e  solo

crepuscolarismo,”98 jak píše Giuseppe Petronio ve své knize o krepuskolární poetice. Zdá se, že

podobně  jako  u  Corazziniho  dětskosti  nedovolující  si  velikášství,  ani  Morettimu  jeho  žitý

krepuskolarismus nedovolí  jakoukoliv výjimečnost. Lyrický subjekt je pro něj jakési “já”, které

chce být docela obyčejné, prosté, být jedním z mnoha.

Jinak je tomu u C. Govoniho, který byl svými současníky považován za nejvýjimečnějšího

básníka celé generace. Govoniho básně jsou impresí viděného, lyrický subjekt  jeho děl se  pouze

dívá  a  svým  pohledem nás  zve  k  podobně  krepuskolárnímu  vidění  skutečnosti. Na  rozdíl  od

Morettiho už nám však nijak nenaznačuje, že jsme stejně ubozí. Pouze se dívá, vlastně stojí stranou.

Jak je možné se z tohoto tak velmi pasivního přístupu k lyrickému subjektu přenést k futurismu?

Odpověď je  nasnadě.  Futurismus jde ještě  dál,  než  Govoni,  lyrický subjekt  tu  přehlušuje  zvuk

strojů, továren a hlučícího davu. Všecko rachotí a ubohé lyrické já znovu stojí stranou, ještě dál než

kdy předtím. 

To, že mohl Govoni a Palazzeschi kráčet cestou od krepuskolarismu k futurismu se díky této

úvaze již nezdá nemožné. Lyrický subjekt krepuskolarismu je v jakési literární agónii. Zdá se, že to

tuší,  jelikož  jeho  dílem  je  poezie  pláče.  Pomalé  a  smutné  krepuskolární  pohřbívání  lyrického

subjektu  předznamenává jeho smrt, tedy mlčení, v literatuře futuristické - lyrický subjekt je zde

vytlačen rychlostí modernity. Manifest futurismu odvektoroval, zrušil já. Lyrický subjekt již nikam

nesměřoval, byl plností sám sobě. Byl stvořen pro svět, který brzy bude anebo již je dokonalý.

 Zajímavé je, že si lyrický subjekt u krepuskolárních básníků opatřuje stylizaci. Nejedná se tu

o petrarkovský bezpříznakový subjekt,  nýbrž  o třírozměrnou stylizaci,  o  jakousi  lyrickou verzi

inetta. Je tomu tak zcela jistě u souchotinářů Corazziniho i Gozzana. Jejich “bytí krepuskolárem” je

ze společnosti vyděluje. Morettiho naopak zařazuje.

98  Giuseppe Petronio, Poesia e poetica dei crepuscolari, in "Poesia," IX, Mondadori 1948, Milano; Překlad:
"...je krepuskolárním prototypem, vtěleným krepuskolarismem."
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6.1. Formální prostředky lyrického subjektu v krepuskolarismu

Jako prostředek stylizace  sémantiky  krepuskolarismu je  používán především volný verš.

Dále moderní výrazy či specifické rýmy, které se v poezii předtím nevyskytovaly. Jak je tato změna

formy možná? Znamená to, že sémantika může pozměnit formu? Do jisté míry nejspíš ano. Jde totiž

o to, že forma dodává významu na síle. Corazziniho volný verš je jeho básněmi přímo vyžadován.

Pláč  malého chlapce, který není básníkem99, nemůže být než bezprostřední. Vybraná forma volného

verše jednoduše podtrhuje Corazziniho skromný a bezprostřední přístup k poezii.

Přes společná témata  krepuskolarismu zvolil  však  každý z  básníků soumraku trochu jiný

způsob  formálního  přiblížení  se  této  poetice.  Morettiho  básnický  jazyk  se  přibližuje  obyčejné

mluvené řeči - autor zdůrazňuje svou poetiku všednosti. Govoni je znám svou prudkou metaforou,

která jej později zblížila spíše s futurismem. Stejná přesmyčka platí pro Palazzeschiho, který se k

futurismu dostal svou hravostí, komikou.

Gozzano zůstává v tomto směru klasikem. Ale zároveň lije do starých měchů nové víno a

ony praskají... Staré klasické verše naplňuje neznámými slovy, modernitou.  Zdůrazňuje tak svou

originalitu  a  vytváří,  dá  se  říci,  vlastní  krepuskolární  poetiku,  jejíž  formální  stránka  je v

podivuhodné  harmonii  s  drásavou nesourodostí  a  neustálým  dandyovským bolem jeho  tvorby.

Gozzanova snaha volit tradiční formální schémata dodává jeho významům na síle, podobně jako u

Corazziniho.  Nelze proto s jistotou tvrdit,  že Gozzano je posledním básníkem staré doby.  Jeho

hořké verše obdivující analfabety totiž ironizují i právě onu rádoby zastaralou formu jeho básní.

Každý z básníků soumraku přináší nějakou formální novinku. Největším novátorem je však

Sergio Corazzini. Boří nejen verš, ale i tématiku. Je dítětem a ve své bezprostřednosti způsobuje v

poezii revoluci.

6.2. Chápání role básníka u krepuskolárních autorů

Pro krepuskolární autory je typický negativní vztah k vlastnímu povolání básníka.  Tento

negativismus se však vyjadřuje různými způsoby. Všichni autoři jsou zajedno v tom, že se svým

povoláním staví na okraj dobové pokrokové společnosti, vnímají, že jejich povolání k literatuře je

vlastně nemoderní a tato ne-modernita je těší. 

Lyrický  subjekt  jejich  básní  na  sebe  střídavě  bere  podoby  dítěte,  klauna,  ironického

99   Sergio Corazzini, Poesie edite e inedite, a cura di Stefano Jacomuzzi, Giulio Einaudi editore, Torino 1968
"Io non sono un poeta.

 Io non sono che un piccolo fanciullo che piange."
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analfabeta,  či  prostého  usmířeného  člověka.  Vždy  je  však  subjektem  více  méně  nešťastným,

neuspokojeným, jednou drasticky – v případě Gozzana – jindy usmířeně, skoro něžně – v případě

Corazziniho a ještě  jindy se smíchem – v případě Palazzeschiho.  Jen Moretti  ke krepuskolární

beznaději přistupuje bez jakýchkoliv citů, nebo spíše bez rozčarování. Se svou beznadějí je usmířen.

Kdo z nich by tedy mohl být básníkem, kdo se jím vlastně nazývá? 

Corazzini jím není, je však dítětem, které pláče.100 Ani Palazzeschi není básníkem, je spíše

klaunem,101 který se chce smát. Snad jen Gozzano je básníkem, ale sám neví, je-li jím rád – verše

vysušují jeho život, a on se cítí jako věc jménem guidogozzano102, jako “inetto” pozdějších autorů.

Nakonec  je  básníkem nejspíš  Moretti,  protože  “musí  psát,  ač  nechce”103 Je  však  básníkem “z

povinnosti.”

100  Sergio Corazzini, Poesie edite e inedite, a cura di Stefano Jacomuzzi, Giulio Einaudi editore, Torino 1968
"Io non sono un poeta.

 Io non sono che un piccolo fanciullo che piange."

101   Aldo Palazzeschi, Tutte le poesie, a cura di A. Dei, Mondadori, Milano 2002
"Son forse un poeta? No, certo. 

...Chi sono? 

        Il saltimbanco dell'anima mia.
102  Guido Gozzano, Opere, a cura di Giusi Baldissone, UTET Libreria, Torino 2006 

„..vive fra il Tutto e il Niente
 quella cosa vivente

 detta guidogozzano!“

103   Marino Moretti, In verso e in prosa, a cura di Geno Pampaloni, Mondadori, Milano 1991
„Ecco: dicon questa cosa, 

ma non so se vera sia : 
che un bel fiore è poesia 

e che il frutto è sola prosa. 

Alma è quella, questa lieta : 
e non voglio altro sapere. 
Io non sono un giardiniere 
e nemmen, forse, un poeta. 

...
Ma mi par che il mio frutteto 

piacerebbe a tutti quanti : 
anche a voi, pallidi amanti 

che cercate un bel segreto...“
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7. Krepuskolarismus versus další básnická generace

Krespuskolární básníci se objevili na scéně italské literatury jako vánek po vichřici klasické

literatury. Stejně lehce z ní odešli. O inspiraci jejich literaturou se příliš nemluví. Lze zpozorovat u

básníků  další  generace  inspiraci  těmito  dělníky  každodennosti?  Lze  najít  alespoň  stopy

krepuskolárních nálad v díle generace následující?  

Jméno, které se hojně zmiňuje ve vztahu ke krepuskolárním básníkům je Eugenio Montale.

Nositel  Nobelovy  ceny  a  jeden  z  nejvýznamnějších  básníků  20.  století  hojně  četl  dílo  Guida

Gozzana. V Montalově díle lze skutečně nalézt odlesk oné melancholie a pocitu všednosti, který

získal  v  literatuře  název  ”krepuskolární.”  Dalšími  básníky,  u  kterých  se  dá  zahlédnout  stín

krepuskolární  inspirace,  by  mohli  být  Giuseppe  Ungaretti,  Umberto  Saba  a  Dino  Campana.

Analýzou jejich básní a důrazem na možná marginální inspiraci krepuskolarismem chci poukázat na

fakt, že poetika krepuskolarismu je pevně zasazena do vývoje literatury italské poezie, nejedná se

tedy o okrajové básnění  několika autorů.  Tato poetika se sice silně vymezuje vůči  minulosti  –

ačkoliv z  ní,  jak už jsme uvedli,  rovněž čerpá – ale  stejnou měrou přináší  novost  a modernitu

autorům budoucím. 

Především chci pak analýzou jednotlivých básní poukázat na vývoj lyrického subjektu v

poezii  Ungarettiho,  Montala,  Saby  a  Campany  a  srovnat  tyto  poznatky  s  povahou  lyrického

subjektu  autorů krepuskolárních.

Zdá se, že u modernějších autorů se krepuskolání mlha zvedá, protože člověk je vládcem

všehomíra.  Jedinec se naučil  v  novém světě  pohybovat,  krepuskolární  básníky a  další  generaci

básníků navíc dělí zkušenost dvou světových válek. Na dojmy “inetta” již nezbývá prostor. I přesto

existuje  vztyčný  bod  společný  s  dobou  počátku  novecenta  –  krepuskolární  melancholie  a

intimismus.

Pro úplnost se však nejdříve znovu vraťme ke krepuskolárním současníkům – Marinettimu a

Svevovi.

7.1. Filippo Tommaso Marinetti

Ačkoliv byl  Filippo Tommaso Marinetti vůči krepuskolárním autorům v agresivní opozicí,

někteří  z  nich  se  k  jeho poetice  futurismu přiklonili.  Jak  už  bylo  zmíněno, jednalo  se  o  Alda
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Palazzeschiho a Corrada Govoniho.

Lyrický  subjekt,  který krepuskolarismus  donutil  přijmout pasivní  roli  pozorovatele,

futurismus zcela utišil, lze spíše říci – přehlušil. V tomto směru můžeme daný vývoj chápat  jako

kontinuální. Krom toho se v Marinettiho poezii objevuje jakési pasivní odzrcadlování jevů, což je

znovu stejně pasivní pohled jako u krepuskolárních autorů. 

Italský  básník,  prozaik,  dramatik  a  zakladatel  a  teoretik  futurismu,  Filippo  Tommaso

Marinetti, se narodil 22. prosince 1876 v Alexandrii a zemřel 2. prosince 1944 v Bellagiu, v Itálii.

V roce 1914 agitoval pro vstup Itálie do války. V roce 1919 založil stranu Fasci politici futuristi,104

která  brzy  začala  spolupracovat  s  B.  Mussolinim.  Marinetti  silně  sympatizoval  s  fašismem.

Zpočátku psal francouzsky, později italsky. Dne 20.února roku 1909 vyšel ve francouzském deníku

Le  Figaro105 jeho  manifest  futurismu,  zcela  přelomový  text,  který  hlásal  revoluční  přístupy  k

literatuře. Již  úvodní   požadavky dokumentu  ukazují  na  futuristickou agresivitu  vůči  jakékoliv

předešlé tradici. Viz úryvek z díla:

• “Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità.

• Il coraggio, l'audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia.

• La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi ed il sonno. Noi vogliamo 

esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo 

schiaffo ed il pugno.

• Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova; la 

bellezza della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a

serpenti dall'alito esplosivo... un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è

più bello della Vittoria di Samotracia...

• Bisogna che il poeta si prodighi con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare 

l'entusiastico fervore degli elementi primordiali...”106 

104  Fasci politici futuristi je název nejdříve nepříliš organizované politické strany vůdcovského typu, která se vytvořila
ze skupiny intelektuálů kolem Marinettiho. Jednalo se o novináře píšící futuristické články (plátek Roma futurista, 
vedený Marinettim, Emilio Settimellim e Mariem Carlim.) 23.března 1919 byli zástupci organizace "Fasci politici 
futuristi" pozváni Benitem Mussolinim do Milána, kde došlo dá se říci ke splynutí této organizace s právě založenou
politickou stranou „I Fasci di combattimento.“ Ve stejném roce vznikl Fašistický manifest, jehož autory byli Alceste 
De Ambris a Filippo Tommaso Marinetti.

105 Francouzský deník Le Figaro byl založen roku 1826 jako satirický týdeník a byl pojmenován dle Beaumarchaisovy
hry Figarova svatba. Z ní převzal rovněž své moto: Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur (Bez 
svobody kritizovat není pravé chvály). Roku 1909 vydal Marinetti v týdeníku Le Figaro svůj Manifest futurismu.

106  Le Figaro, 20.února 1909; Překlad:
• “Chceme opěvovat lásku k nebezpečí, návyk na energii a smělost
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Marinettiho stěžejním básnickým dílem se stala sbírka Osvobozená slova.  V její  1.  části

jsou  texty  básní  a  v  části  druhé  pravidla  futurismu,  která  se  mají  dle  Marinettiho  při  tvorbě

uplatňovat.

Lyrický subjekt futurismu hledí kupředu a vidí pokrok. V rachocení strojů nachází natolik

dostačující zalíbení, že se přestává zabývat čímkoliv jiným. Zdá se, že autorův svět je dokonalý a

nebo alespoň spěje k dokonalosti. Lyrické já jakoby neexistovalo. V literárním světě se však kromě

futuristického  mlčícího  subjektu  objevuje  rovněž  jakýsi  pokračovatel  krepuskolárního

melancholického subjektivismu – tzv. inetto.

7.2. Krepuskolární “inetto” 

Za pokračovatele, nebo spíše dědice krepuskolární melancholie lyrického subjektu, by mohl

být považován antihrdina vytvořený v italských románech Itala Sveva, autora počátku 20.století.

Hrdina  jeho  románů  získal  pro  svou  neschopnost  plnohodnotného  života  název  “inetto”

(budižkničemu). Možná je tvrzení o takovém vývoji odvážné, jelikož Italo Svevo psal prózu, kdežto

u krepuskolárních autorů se jedná o poezii.  Ale to nevylučuje, že by lyrický inetto nemohl být

předchůdcem  inetta  prozaického.  Zda  lyrický  inetto  inspiroval  konkrétní  Svevovy  romány

samozřejmě nelze s jistotou tvrdit, ale kontinutalita ve vývoji tohoto fenoménu v rámci zmíněných

autorů je zjevná. Svevův inetto byl životem znepokojen ještě více, než ten krepuskolární a zdá se,

že právě pro rostoucí intenzitu své neschopnosti je jeho pokračovatelem. 

Italo Svevo, vlastním jménem Aron Ettore Schmitz se narodil 19. prosince 1861 v Terstu a

zemřel 13. září 1928 v městečku Motta di Livenza. Byl spisovatelem a dramatikem židovského

původu,  představitelem  modernismu.  Nejznámější  jsou  jeho  romány  Vědomí  a  svědomí  Zena

Cosiniho a  Senilita.  Věnoval  se  rovněž  psaní  divadelních  her,  jeho divadelní  tvorba  byla  však

objevena až po jeho smrti.  Pod pseudonymem Ettore Samigli  psal rovněž divadelní recenze do

terstského  deníku  L’Indipendente. Jeho  dílo  je  hluboce  spjato  s  Terstem,  podobně  jako  dílo

Gozzanovo. Terst je významným prvkem všech autorových textů.

• Základními prvky naší poezie budou odvaha, zmužilost a revolta

• Literatura  až  dosud  velebila  myšlenkovou  nehybnost,  extázi  a  spánek,  my  chceme  velebit  útočný  neklid,
horečnatou nespavost, poklus, nebezpečný skok, facku a ránu pěstí.

• Prohlašujeme, že nádhera světa byla obohacena o novou krásu: o krásu rychlosti. ….

• Závodní automobil se svou kapotou ozdobenou tlustými trubkami podobnými hadům s výbušným dechem…,
řvoucí automobil, který jako by se řítil po kartáčových nábojích, je krásnější než Niké ze Samothráky

• Básník se musí vybít vášnivě, břeskně a marnotratně, chce-li znásobit nadšené zanícení pro prvotní živly.”
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Díky Marinettimu a  Svevovi  jsme  mohli  zahlédnout  první  stíny inspirace  krepuskolární

poetikou v literárním světě. Marinetti i Svevo jsou však současníci krepuskolárních autorů, pojďme

proto pohovořit o tom, zda měl krepuskolarismus co říci i následujícím generacím básníků a zda

rovněž ovlivnil jejich vztah k lyrickému subjektu.

7.3. Giuseppe Ungaretti

Italský básník  a  spisovatel  Giuseppe Ungaretti  se  narodil  8.  února  1888 v Alexandrii  a

zemřel  1. června 1970 v Miláně. Ungarettiho otec, pracující na stavbě Suezského průplavu, zemřel,

když byly Ungarettimu dva roky, chlapce proto vychovávala pouze matka. Do Itálie se Ungaretti

dostal až po studiích, ve svých 24 letech. Přijal ho okruh přátel z redakce časopisu La Voce. Montale

svými články do tohoto časopisu  přispíval již z Alexandrie. Po krátkém čase v Itálii se Ungaretti

zapsal na pařížskou univerzitu Sorbona, aby studoval na tamější  filosofické fakultě.  Díky tomu

mohl poznat nejvýznamnější osobnosti své doby, byli to Guillaume Apollinaire, Giovanni Papini,

Ardengo Soffici, Aldo Palazzeschi, Pablo Picasso a mnozí další. V Paříži rovněž začal přispívat do

časopisu Lacerba. 

Když vypukla první světová válka, vstoupil jako dobrovolník do armády, což změnilo jeho

do té doby kladný přístup k válce. Bojoval na Carsu a pak ve Francii. Již roku 1916 publikoval svou

první sbírku básní "Il porto sepolto" (Pohřbený přístav)107 a roku 1921 sbírku druhou: Allegria di

naufragi"  (Veselí)108.  Třetí  sbírka  vyšla  až roku 1933.  Ungaretti  ji  pojmenoval  "Sentimento del

tempo" (Cítění času).109 Mezitím byly texty z prvních dvou sbírek sebrány a vydány roku 1931 pod

konečným názvem "L´Allegria."

Roku 1919 se Ungaretti oženil s Jeanne Dupoixovou, se kterou měl dvě děti - dceru Annu

Marii a syna Antonietta. Přiklonil se k fašismu, hodně cestoval a překládal. V roce 1935 přijal místo

na katedře italské literatury na univerzitě v Sao Paulo v Brazílii. Zde rodina zůstala až do roku

1942. Během pobytu Ungarettimu zemřel syn, což zůstalo do konce života jeho velkou bolestí - ke

vzpomínce na syna se vrací v mnoha svých básních. Zanedlouho poté se rodina vrátila do Říma, kde

Ungaretti  přijal  místo  na  univerzitě  La  Sapienza.  Setrval  tam  až  do  roku  1958.  Ke  sklonku

Ungarettiho života, roku 1969  byla v Miláně u nakladatele Mondadoriho vydána souhrnná sbírka

jeho poezie v díle pojmenovaném:  Vita d'un Uomo (Tutte le poesie).110 O rok později Ungaretti

zemřel.

107  Český překlad: Giuseppe Ungaretti , Pohřbený přístav, přel. Z. Kalista, Jirout a Teytz, Praha 1934.
108  Český překlad: Giuseppe Ungaretti , Veselí, přel. J. Pelán, Ivo Železný, Praha 2003.
109  Český překlad: Giuseppe Ungaretti , Cítění času, přel. J. Vladislav, SNKLHU Praha 1961.
110   Český překlad: Giuseppe Ungaretti , Život člověka, přel. J. Pelán, Odeon, Praha 1988.
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Jeho dílo se vyznačuje důvěrou v tajemství a smysl slov. Ungaretti hledá poetickou formu,

která by byla absolutní a esenciální, odráží se tedy od ticha a význam jednotlivých slov mysticizuje.

I on se nechává inspirovat francouzským symbolismem, podobně jako krepuskolární básníci, ale

tuto inspiraci  překračuje a  stává  se moderním básníkem 20.  století,  který  spojuje  avantgardu a

tradici v nové poetice hermetismu. 

Poezie  je  pro  Ungarettiho  především svědectví  člověka,  hledá  proto konkrétní  a  přesné

formy  vyjádření.  V  jeho  poetice  je  velmi  důležitá  tvorba  analogií.  Na  počátku  své  tvorby

koncentruje  své  analogické  verše  do  co  nejjednodušších  skladeb,  později  volí  i  složitější  a

tradičnější formy. 

Právě  Ungarettiho  tvorba  analogií  by mohla  být  považována  za  jakousi  pokračovatelku

krepuskolární tradice. Krepuskolární autor byl pozorovatelem  - také on, podobně jako Ungaretti,

stál na pomezí avantgardy a tradice, ale na rozdíl od Ungarettiho z těchto dvou směrů  nevytvořil

žádnou syntézu.

Inspirace krepuskolární poetikou je znatelná například ve sbírce "Allegria" (Veselí). Původní

název  první  části  sbírky "Allegria  di  naufragi," v  překladu  Veselí  ztroskotanců,  výmluvně

prozrazuje povahu Ungarettiho veršů – hovoří se tu o paradoxu života na pomezí smrti, život versus

destrukce války.

Základní hodnotou Ungarettiho poezie není jen studium nového metra a nové syntaxe, ale

také hledání nového významu slov. Slova byla v jeho poezii zredukována na esenciální termíny.

Ungaretti boří verš, hledá nové rytmy, zakouší a hledá hranice esenciality slova. Lze žíci, že touto

snahou dovršuje tendence básníků soumraku. Řečeno konkrétněji, překračuje místy krepukolárně

skládanou  řeč. Viz verše jeho nejkratší básně  "Mattina" (Ráno):

"M'illumino

 d'immenso."111

Ungaretti má tendenci slovo ponechat ve své nahotě, obnažené a přiléhavé. Oprošťuje se od

krepuskolárního nánosu melancholie a ironie i od hrubého schematismu futuristů.

Ungaretti  odmítá  dvojznačnost  krepuskolárních  témat,  ale  ponechává  si  myšlenku

syntaktického stylu. Vyhraňuje se vůči futuristům, ale zachovává jejich čistotu slov a jisté grafické

dispozice  veršů.  Ungarettiho  novinkou  zůstává  znovu  nalezený  smysl  slova,  znovu  nalezený

význam. Ve sbírce "Allegria di naufragi" (Veselí) není tradiční rým ani metrika, ale v roce 1929,

111  Giuseppe Ungaretti, Vita d'un uomo, Tutte le poesie, Mondadori, Milano 2013; Překlad:
"Rozjasňuji se / v nesmírném"
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ještě  před  publikací  sbírky  Sentimento,  se  básník  pokouší  navrátit  k  tradici  a  píše  tradičním

endekasilabem.

Ungarettiho poezie má tedy dva pilíře: strohá obnažená slova a analogie. Věci jsou nám

předkládány ve vztahu k sobě navzájem, v nekonečném srovnávání. Analogická poezie dává do

vztahu  jindy  vzdálené  představy  pomocí  vedle  sebe  stojících  větných  členů,  bez  srovnávací

předložky "jako", v italštině "come." 

Jak  bylo  zmíněno  výše,  i  krepuskolární  autoři  za  sebou  často  řadili  obrazy  krajiny,  či

vlastního  nitra,  ale  na  rozdíl  od  Ungarettiho  si  byly  jejich  analogie  tematicky bližší.  Samotná

krepuskolární poetika v sobě totiž zahrnuje tematický rámec, krepuskolární analogie byly tedy do

jisté míry předpokládatelné. To už se o Ungarettim říci nedá. Je pouze faktem, že analogická poezie

byla  blízká  jak  krepuskolárním  autorům,  tak  jemu.  Stín  krepuskolarismu  lze  u  Ungarettiho

zahlédnout v jeho vztahu ke světu. V básníkově díle vystupuje vnější svět jako něco zavalujícího a

cizího.  Právě tento přístup mají  krepuskolární básníci - ze světa prchají  a  ukrývají  se do ticha

každodennosti.  Ungaretti  možná hledá intimitu,  ale jeho poezie není pocitová,  jelikož okleštěná

slova bez přívlastků znějí drsněji – Ungaretti je tulákem. Viz jeho báseň "Girovago:"112 

112    Giuseppe Ungaretti, Vita d'un uomo, Tutte le poesie, Mondadori, Milano 2013; přeložil Jan Vladislav (Giuseppe 
Ungaretti, Cítění času, př. J. Vladislav, BBART, Praha 2005)

Tulák

Nikde
na této
zemi

nemohu
najít domov

Pod každým
novým

zeměpásem
kam přijdu
poznávám
malátný

že
jsem si kdysi

už na něj
přivykl

A  odcházím
vždy cizí

Zrozením
vrácený z dob

už příliš prožitých

Okusit jedinou
chviličku

života prvotního
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In nessuna 

 parte 

 di terra 

 mi posso 

 accasare

 A ogni 

 nuovo 

 clima 

 che incontro 

 mi trovo 

 languente

 che 

 una volta 

 già gli ero stato 

 assuefatto

 E me ne stacco sempre 

 straniero 

 Nascendo 

 tornato da epoche troppo 

 vissute 

 Godere un solo 

 minuto di vita 

 iniziale 

 Cerco un paese 

 innocente

Hledám zem
nevinnosti 

70



Giuseppe Ungaretti byl cizincem na mnoha místech, kde žil. Báseň "Tulák" lze proto chápat 

nejen metaforicky, ale i zcela reálně, autobiograficky. Ač Ital, narodil se Ungaretti v Alexandrii, 

vrátil se do Itálie, ale studoval ve Francii. Jeho básnická sbírka "Veselí" je inspirována spíše 

francouzskou poezií...Ungaretti po vzoru Apollinaira nepoužívá diakritiku, dává prostor především 

volným místům a slovy neplýtvá. Jeho sbírka "Cítění času" už byla sice klasičtější, Ungaretti se 

inspiroval Petrarkou, či Leopardim, ale znovu psal jako cizinec – sbírka vznikala během jeho 

pobytu v Brazílii. Je také nostalgičtější, Ungaretti hledá sám sebe, hledá víru a čas, který plyne 

příliš rychle. 

Lyrický subjekt stojí v Ungarettiho poezii opodál, krepuskolárně nevzlyká, ani není 

zadupáno, jako ve futurismu. Je potichu, ale právě skrze své ticho a nemnohá slova  navazuje na 

krepuskolární intimismus.

7.4. Umberto Saba 

Umberto Saba, vlastním jménem Umberto Poli, se narodil v Terstu, dne 9. března 1883 a

zemřel ve městě Gorizia, dne 25. srpna 1957. Byl italským básníkem, spisovatelem a aforistou.

Jméno „Saba“ (v hebrejštině znamenající „postarší člověk“) přijal je jako umělecké, aby vzdal čest

jednak své matce hebrejského původu,  a jednak staré slovinské kojné, která se o něj starala v útlém

dětství. Právě ji Saba později ve svých básních nazýval  „madre di gioia“113 (matka radosti). Měl

těžké strastiplné dospívání. Otec rodinu opustil ještě před básníkovým narozením. Shledání s vlastní

matkou po letech strávených s chůvou pro něj bylo prvním z mnoha dalších traumat.

113   Umberto Saba, Il canzoniere, Einaudi, Torino 2004; Báseň “Nutrice”:

"Guardo, donna, il tuo volto incoronato

di capelli bianchissimi, più duro

delle pietraie del tuo Carso, inciso

di rughe, come di solchi la terra.

So che il prodigio a cui m’attendo, un attimo,

scioglie delle tue labbra la minaccia,

quei solchi appiana, gli occhi grigi illumina,

o mia madre di gioia, o tu cui devo

la dorata letizia onde il mio canto

si vena, che una gloria oggi incorona,

che ignori, come i tuoi capelli bianchi."
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Saba  se  pokoušel  studovat  nejdříve  italskou  literaturu  a  později  germanistiku,  latinu  a

archeologii na univerzitě v Pise, ale nakonec se kvůli depresi vrátil zpět do Terstu. Zde přispíval do

časopisu  Il Lavoratore  a začínal psát. Získal si okruh přátel, mezi nimiž byli Virgilio Giotti114, či

Giovanni Papini115 a Giuseppe Prezzolini.116 Poznal je během svého florentského pobytu.

Roku 1908 se oženil s  Linou117, se kterou měl dceru Linucciu (1909-1975).

Roku 1911 Saba poprvé  publikoval  na vlastní  náklady svou první  sbírku.  Nazval  ji  jednoduše

„Poesie.“ Hned dalšího roku, 1912, následovala v edici časopisu La Voce druhá sbírka „Coi miei

occhi: il mio secondo libro di versi“ (Na vlastní oči: má druhá kniha veršů), která přinesla Sabovi

pozitivní ohlas. Téhož roku je vydána další sbírka s názvem „Trieste e una donna“ (Terst a jedna

žena).

Po válce se Saba roku 1919 vrátil znovu do Terstu, kde si založil antikvariát. Žil pokojným

životem až do vydání rasových zákonů. Roku 1926 vydal svou sbírku „Figure e canti“ (Postavy a

písně). 

Většina jeho básní byla později zahrnuta do sbírky „Il Canzoniere“ (Zpěvník), ke kterému

Saba sestavil komentář.

Jeho poezie je především lidská. Přibližuje se k věcem, ztotožňuje se s nimi, ale na rozdíl od

krepuskolárních autorů volí  Saba v poezii  co možná největší  jednoduchost a ryzost.  To je snad

znakem  i  Ungarettiho,  v  pozdější  tvorbě  také  Montala,  ale  Sabova  prostota  je  osobitější,

subjektivnější. Jeho poezie by se dala chápat jako vlastní deník. Píše o své ženě, o své dcerce, o

Terstu a věcech, které se ho dotýkají. V tom je velká míra analogií s krepuskolárním světem.

Saba ve svých básních hovoří o prostotě. Připomíná důležitost vnímání prostého snad i díky

vlastní životní zkušenosti:

"Poco invero tu stimi, uomo, le cose.

Il tuo lume, il tuo letto, la tua casa 

sembrano poco a te, sembrano cose 

114   Virgilio Giotti, vlastním jménem Virgilio Schönbeck se narodil v Terstu roku 1885 a zemřel tamtéž roku 1957. Byl
italským básníkem píšícím především v benátském dialektu. Viz jeho sbírky: Caprizzi, canzonete e storie, 1928; 
Colori, 1941; Nuovi colori, 1943; Sera, 1948; Versi, 1955. Souhrnné dílo nese název Colori. Byl ovlivněn 
krepuskolarismem.

115  Giovanni Papini byl italským spisovatelem, narodil se roku 1881, zemřel roku 1956. Byl aktivním členem skupiny 
florentských intelektuálů na počátku 20.století. Spoluzakládal časopis Leonardo (1903) a Lacerba (1913). Mezi 
nejvýznamnější díla patří: Un uomo finito, il saggio Stroncature,  Giorni di festa.

116   Giuseppe Prezzolini byl italským spisovatelem, narodil se roku 1882 a zemřel roku 1982. Také on se účastnil 
kulturního života ve Florencii na počátku 20.století. Přikláněl se ke konzervatismu, ke katolickému modernismu. 
Roku 1908 se stal spoluzakladatelem časopisu La Voce.

117  Vlastním jménem Carolina Wölfler. 
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da nulla, poiché tu nascevi e già 

era il fuoco...."118

V této básni se nejedná tolik o krepuskolární lásku k malým věcem, jako o jakési poučení, o

pobídku k porozumění světu. Skrze porozumění lze dojít k pochopení lidských citů a potřeb – a pak

je možné zvítězit nad onou krepuskolární beznadějí. Sabovou vizí je láska k věcem, tak, jak jsou.

Jeho  poezie  se  chce  naučit  schopnosti  shledávat  vlastní  srdce  krásným  a  dokonce  shledávat

milování hodným i člověka:  "anche l'uomo e il suo male".119

Saba krepuskolární poetiku překračuje. Melancholie je pro něj stejně zásadním tématem jako

pro Gozzana. Saba jí dokonce věnuje celou báseň. Ale vztah k melancholii je tu přece jiný. Saba

nemá onu tklivou notu, soumračnou. A Gozzano, ačkoliv byl rozervaný ironik, ji měl. Viz Sabova

báseň "La Malinconia."120

Malinconia

la vita mia

struggi terribilmente;

e non v'è al mondo, non c'è al mondo niente

che mi divaghi.

 

Niente, o una sola

casa. Figliola,....

118   Umberto Saba, Il canzoniere, Einaudi, Torino 2004; Překlad: 
"Skutečně málo si člověče vážíš věcí. / Tvoje lampa, tvá postel, tvůj dům / se ti zdají málo, zdají se ti věcmi / k 
ničemu, jelikož ty jsi se narodil a už / byl oheň...

119   Umberto Saba, Il canzoniere, Einaudi, Torino 2004; Il poeta (canzonetta n°11)
...E tanto in cuore 

aver d’amore 

da dire : Tutto è bello; 

anche l’uomo e il suo male, anche in me quello 

che m’addolora.

120   Umberto Saba, Il canzoniere, Einaudi, Torino 2004; Překlad:
“Melancholie / můj život / ničíš strašně  / a není na světě nikdo, není na světě nic, co by mne rozptýlilo. //

Nic, nebo jediný / dům. Dceruška...//
Ale mládí / neklidná opilost / ubíhá, ubíhá láska. / Zůstávají v srdci smutná, bolavá, / tušení. //

Melancholie / můj život / miloval radostně jednu věc / vždy: Smrt. ...//“
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...

Ma giovinezza,

torbida ebbrezza,

passa, passa l'amore.

Restan sì tristi nel dolente cuore,

presentimenti.

 

Malinconia,

la vita mia

amò lieta una cosa,

sempre: la Morte. ...

Saba se nechává podobně jako mnoho krepuskolárních autorů inspirovat svatým Františkem.

Jím vytvořená  lauda  "A mia  moglie" je  věnovaná  vlastní  manželce.  Jedná  se  o  skladbu  plnou

radosti, melancholie tu protentokrát chybí. Vlastně tu skoro chybí i lyrický subjekt. Krepuskolární

autoři  mluví  o  věcech  v  rámci  jejich  vztahu  k  jim samým,  jelikož  jejich  poezie  je  především

subjektivní, kdežto Sabův pohled je zcela zaměřen směrem k druhému člověku. Lyrický subjekt je v

dialogu chvály.

 Saba za sebou řadí prosté metafory. Jako vždy nás přivádí skrze jednoduchost k složitému.

Skrze skoro dětinské metafory k celistvosti všeho stvořeného:

...

Tu sei come la rondine121

121 Umberto Saba, Il canzoniere, Einaudi, Torino 2004 ; přeložil Vladimír Mikeš (Umberto Saba, Terst a jedna 
žena, př. V. Mikeš, Odeon, Praha 1977)

…
"Zrovna jako vlaštovka jsi,

co na jaře se vrací.
Ale na podzim zmizí;

a tohle je ti cizí.
Jen to máš z vlaštovek:
cos v tobě lehce vzlétá;

to, číms mi oznámila nové jaro,
když jsem byl starý a cítil svá léta.

Jsi jako starostlivý
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che torna in primavera.

Ma in autunno riparte;

e tu non hai quest'arte.

 

Tu questo hai della rondine:

le movenze leggere:

questo che a me, che mi sentiva ed era

vecchio, annunciavi un'altra primavera.

 

Tu sei come la provvida

formica. Di lei, quando

escono alla campagna,

parla al bimbo la nonna

che l'accompagna.

 

E così nella pecchia

ti ritrovo, ed in tutte

le femmine di tutti

i sereni animali

che avvicinano a Dio;

e in nessun'altra donna."

mravenec. Ten, co o něm
dítěti vypravuje

babička, když jdou venku.

A včela jsi a stejně
potkávám tě i ve všech
samičkách živočichů,

co vesele jdou k Bohu;
a v žádné jiné ženě.“
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7.5. Dino Campana 

Dino Carlo Giuseppe Campana se narodil ve městě Marradi, dne 20. srpna 1885 a zemřel v

sanatoriu pro psychicky nemocné ve Scandicci, 1. března 1932. Stal se prokletým básníkem italské

literatury 1. poloviny 20. století. Žil na hranici šílenství, nejspíš trpěl schizofrenií, a tak byl již v

mládí  několikrát  internován  v  psychiatrických  léčebnách.  Podnikal  cesty  po  Evropě  a  Jižní

Americe, žil  tuláckým životem, plným melancholie, samoty a mnohdy i nepochopení.

Roku 1913 se Campana vydal do Florencie, aby předal redakci časopisu „Lacerba“ rukopis

své prvotiny s názvem  „Il più lungo giorno“ (Nejdelší den).  Sbírku převzali  Giovanni Papini a

Ardengo Soffici, v redakci se však ztratila, takže když přišel Campana do Florencie podruhé, nikdo

o ničem nevěděl. Zoufalý mladík se na podzim roku 1914 rozhodl napsat sbírku znova. Vydal ji

vlastním nákladem pod názvem „Canti orfici“ (Orfické písně). 

10. června 1916 napsala Campanovi obdivný dopis spisovatelka Sibilla Alleramo122,  Canti

orfici ji zaujali. Od tohoto data se začala jejich korespondence a později také bouřlivý milostný

vztah - trval dva roky. Roku 2000 byly publikovány všechny jejich dopisy v knize  „Un viaggio

chiamato amore -  Lettere 1916-1918“ (Cesta jménem láska – Dopisy 1916-18). Dopisy Sibille

zůstaly vedle sbírky „Canti orfici“ jediným dokladem Campanova působení. Přesto mu jeho jediná

sbírka přinesla uznání, ačkoliv se rozhořela rovněž diskuze o jeho suverenitě jako básníka - právě

pro podezření z šílenství.. Jeho vzpomínky byly chápány jako prostá imaginace, byly mu vyčítány

jeho úprky v čase i prostoru a přílišná autobiografičnost. Nutno však dodat,  že se tu nejedná o

důkazy Campanova šílenství, spíše naopak, z jeho vlastních skic a črtů lze vytušit, že velmi rychlý

běh času patří ke sdělení Campanovy poezie. Realita se tu setkává s vizí a rozplývá se v ní. V tomto

směru je jeho poezie  velmi moderní. 

Campana za sebou řadí obrazy, a ačkoliv se jedná spíše o básnickou prózu, protože tu není

příliš  mnoho  veršů,  lze  najít  rytmiku.  Zdá  se,  že  jeho  slova  mají  překotnou  melodii,  velmi

pravidelnou. Myšlenkově se Campana inspiroval poezií soumraku, ale i francouzskou avantgardou

a  zejména  F.  Nietschem.  Svým  abstraktním  lyrismem  se  jeho  poezie  přibližuje  k  básnictví

hermetickému.

Campanovy  „Canti  orfici“  jsou  plné  vzpomínek,  které  plynule  přecházejí  ve  sny,

přítomnost a  minulost zde splývá:

"Ricordo  una  vecchia  città,  rossa  di  mura  e  turrita,  arsa  su  la  pianura  sterminata

122    Sibilla Aleramo, vlastním jménem Rina Faccio (Alexandrie, 1876 –  Řím 1960), byla italskou spisovatelkou a 
básnířkou. Navázala vztah s mnoha významnými spisovateli své doby. Mezi její nejvýznamnější dílo patří 
autobiografický román "Una Donna" (Žena).
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nell’Agosto  torrido,  con  il  lontano  refrigerio  di  colline  verdi  e  molli  sullo  sfondo.  Archi

enormemente vuoti di ponti sul fiume impaludato in magre stagnazioni plumbee: sagome nere di

zingari mobili e silenziose sulla riva: tra il barbaglio lontano di un canneto lontane forme ignude

di adolescenti e il profilo e la barba giudaica di un vecchio: e a un tratto dal mezzo dell’acqua

morta le zingare e un canto, da la palude afona una nenia primordiale monotona e irritante: e del

tempo fu sospeso il corso."123

Pro Campanu je celý svět jakýmsi divadlem, který může být pochopen pouze řadou skoro

podvědomých, ale přeci živých obrazů. Právě jejich vyřčením se čas alespoň na chvíli zastaví. Toto

zastavení  se  v  čase  je  blízké  i  krepuskolárním autorům.  Svět  pro  ně  byl  cizí  stejně  jako  pro

Campanu,  ale  na  rozdíl  od  Campany  byli  ještě  do  jisté  míry  svázáni  klasickými  požadavky

literatury. 

7.6. Eugenio Montale

Eugenio Montale přišel na svět v Janově  dne 12. října 1896 a zemřel v Miláně dne 12. září

1981. Byl básníkem, novinářem, hudebním kritikem a spisovatelem, roku 1975 se stal nositelem

Nobelovy ceny za literaturu.

Zažil  obě světové války a stal  se tak svědkem všech neklidů a zvratů 20.století.  Emilio

Cecchi e Natalio Sapegno ve svých dějinách literatury přiřazují právě jemu roli nejdůležitějšího

lyrického vypravěče těchto zásadních událostí: “...è però toccato al Montale di rappresentare le

inquietudini, la profondità ... di questo ultimo tempo diviso fra l'attesa della guerra, la guerra e le

difficoltà della ripresa...124”

Montale  sám roku 1976 v  televizním rozhovoru  pro  RAI poznamenává,  že  byl  dítětem

neklidné doby, nemohl tedy psát, než o neklidu. “...  Avendo sentito fin dalla nascita una totale

disarmonia con la realtà che mi circondava, la materia della mia ispirazione non poteva essere che

123 Dino Campana, Canti Orfici e altre poesie, Einaudi, Torino 2003; přeložil Jan Vladislav (D.Kampana, Šílený 
Orfeus, př. J. Vladislav, Mladá Fronta, Praha 1968), Orfické písně:

Noc
Vzpomínám na staré město červených zdí a ježících se věží, spálené město ve zpustošené pláni uprostřed zprahlého
srpna s dalekou úlevou zelených, měkkých pahorků v pozadí. Obrovsky prázdné oblouky mostů nad řekou rozlitou
do mělkých olověných bažin; černé pohyblivé a mlčící obrysy cikánů na břehu; v dalekém oslepujícím svitu rákosu

daleké nahé postavy jinochů a židovský profil a brada starce; a najednou uprostřed stojící vody cikánky a zpěv,
uprostřed němé bažiny pradávný, jednotvárný, dráždivý žalozpěv; a čas se zastavil.

124   Emilio Cecchi e Natalio Sapegno, Storia della letteratura italiana, IX, Il Novecento; Překlad:
“Bylo na Montalovi, aby zobrazil neklid, hloubku... doby rozdělené mezi očekávání války, válku a tíhu 
obnovování...”
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quella disarmonia...“125

Montale  se narodil  jako šesté  dítě  Giuseppiny Ricci  a  Domenica  Montaleho. Jeho otec

pracoval  jako obchodník  s  chemikáliemi,  oba rodiče  pocházeli  z  úřednických rodin.  I  Montale

vystudoval obchodní akademii a stal se účetním, ale protože byl  chatrného zdraví, vzdělával se

převážně sám. Hojně navštěvoval janovské knihovny a zajímal se především o literaturu, v níž se

rovněž vzdělával jako samouk. Hojně četl,   znal velmi dobře francouzské symbolisty,  Danteho,

Bergsona, Nietscheho, Schopenhauera a další autory. Krom toho soukromě studoval zpěv u Ernesta

Sivoriho.  Vášeň  k  literatuře  sdílel  se  svou  starší  sestrou Marií,  která studovala  na  janovské

univerzitě a podporovala  Montaleho v intelektuální činnosti.  Právě ona byla  tou, která uvěřila v

jeho básně a podpořila jej v další tvorbě. Nikdy si příliš nevěřil, sám přiznal, že na zpěv rezignoval

právě proto, že neměl dost silné nervy, aby čelil publiku. Byla to pro něj však cenná zkušenost,

později napsal, že “poezie je hudba dělaná slovy a dokonce myšlenkami.”126 

Básníkem tedy Montale zpočátku být nechtěl, svou první sbírku vydal až ve 29 letech a ještě

při přebírání Nobelovy ceny podotkl, že nemá žádnou zásluhu, jelikož v podobném duchu pracují

zástupy  dalších  lidí,  kteří  si  to  ani  neuvědomují  a  na  žádnou  cenu  si  nárok  nedělají,  protože

nepíší.127 

Jeho celoživotní inspirací se stala především jeho rodná Ligurie. Mnohé letní měsíce strávil

v rodinné vile v Monterosso. Zdejší krajina se objevila v mnoha jeho dílech.

Roku 1914 vypukla válka, roku 1917 byl Montale odveden, roku 1918 byl poté na vlastní

žádost převelen na tridentskou frontu. Po válce se Montale v Monterassu seznámil s  Annou degli

Uberti (1904-1959),  která se stala jeho první múzou, jsou jí věnovány básně z různých sbírek.

Vystupuje tu jako „Annetta, nebo „arletta.“  

V Montalově díle lze najít celkem 19 múz, žen, které ovlivnily jeho život i poezii. Autor se

však nezabýval jen problematikou lásky, nýbrž také moderní historií, filozofií a především smyslem

lidské existence.

Roku 1925 podepsal Montale manifest antifašismu a stal se zarputilým odpůrcem fašistické

diktatury. Stejného roku byla vydána jeho první sbírka  „Ossi di sepia“ (Sépiové kosti). Od  roku

1929 pracoval ve Florencii jako redaktor nakladatelství Bemporad. Publikoval do časopisů, řídil

známý florentský institut „Gabinetto scientifico letterario G. P. Vieusseux“ a vydal svou druhou

sbírku  „Le  Occasioni“  (Příležitosti). Kvůli  práci  se  přestěhoval  do  Milána,  kde  od  roku 1943

spolupracoval s časopisem  „Corriere della sera.“ Psal i do zahraničních plátků a živil se také jako

125   Eugenio Montale in " Confessioni di scrittori (Intervista con se stessi) ", Intervista RAI, Milano 1976.
126    Eugenio Montale, Anglický roh, přel. Jav Vladislav, Paseka, Praha 2001
127    Eugenio Montale, Anglický roh, přel. Jav Vladislav, Paseka, Praha 2001
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hudební kritik.  Roku 1956 mu vyšla sbírka „La bufera e altro“ (Vichřice a další).

Roku 1962 se Montale oženil s Dursillou Tanzi, se kterou žil již od roku 1939. Jeho „oddaná

muška,“ jak jí Montale ve svých básních nazýval, bohužel zemřela již následujícího roku. Montale

jí věnoval první ze svých tří posledních sbírek  Xenia (1966, dedicata alla moglie Drusilla Tanzi,

morta nel 1963), Satura (1971) a Diario del '71 e del '72 (1973).

Eugenio Montale je považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů italské poezie

dvacátého století. Už jeho první sbírka “Ossi di sepia” vzbudila značný rozruch a zájem odborné

veřejnosti.  Do  jaké  míry  je  Montaleho  existencialismus  inspirován  krepuskolární  tvorbou?  Z

krepuskolárních autorů Montale obdivoval především Guida Gozzana. Když píše, že se často potkal

se “zlem žití,” (male di vivere), zdá se, že se za jeho slovy skrývají i pocity Gozzanovy. Oba básníci,

Gozzano i Montale pociťovali jakousi nechuť ke svému povolání. Montale o tom píše v dopisu

příteli Solmimu, s datem 12. října roku 1896.:

“...senza volere ho scritto la mia data... di nascita. Infatti compio oggi 39 anni, solo come

un cane e senza voglia di vivere di più. … Se non ti scrivo quasi mai è sempre per il mio stato

d'animo che non potrebbe essere più depresso e fallimentare. Non è stato saggio puntar tutto su un

po' di letteratura e rinunziare alla vita, che dopo tutto è l'unica cosa che abbiamo. E non è stato

neppure coraggioso. Ma ormai è inutile recriminare.”128

Velmi podobně se o sobě vyjadřuje na některých místech  Gozzano.

Svou prvotinu “Ossi di sepia” (Sépiové kosti) vydal Montale roku 1925 a editoval ji  Piero

Gobetti. Roku 1928 následovalo její rozšířené vydání. Svůj celoživotní program, či rámec hlavních

myšlenek,  formuloval  Montale  již  v  několika úvodních básních  této sbírky.  Autor  poukázal  na

nemožnost zcela zodpovědět otázku lidské existence a přiznal, že smíme říci jen to, co nejsme, to,

co nechceme:

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato

 l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco

 lo dichiari e risplenda come un croco

128   Eugenio Montale, Tutte le poesie, Oscar Mondadori, Milano 2013, p. LXVIII
Překlad:
Nechtěně jsem napsal.. svůj datum narození. Vlastně mi dnes bude 39 let, jsem sám jak pes a už nemám chuď žít. To,
že  ti skoro nepíšu, je kvůli stavu mé duše, která by nemohla být ve větší depresi a úpadku. Nebylo moudré vsadit 
všechno na literaturu a vzdát se života, který je konec konců to jediné co máme. A dokonce to nebylo ani odvážné. 
Ale teď už je zbytečné  si naříkat.
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 perduto in mezzo a un polveroso prato. 

 Ah l'uomo che se ne va sicuro,

 agli altri ed a se stesso amico,

 e l'ombra sua non cura che la canicola

 stampa sopra uno scalcinato muro!

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti,

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.

Codesto solo oggi possiamo dirti,

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.“129 

Tato  báseň  možná  vzdáleně  připomíná  již  zmíněnou  Morettiho  krepuskolární  „Non  ho

niente  da  dire.“ Zajímavé  je,  že  Montale  na  rozdíl  od  Morettiho  však  píše  v  množném čísle.

Subjektivita se posouvá, Montale se už necítí vyděděn ze světa a přítomnosti, jako krepuskolární

autoři.  Přesto  však  mají  obě  básně negativní  tón.  Vyzývají,  aby se společnost  chtivá  odpovědí

neptala, protože její otázky zodpovězeny nebudou. Moretti však nezná odpověď žádnou, zatímco

Montale poukazuje na to, že může říct pouze to, co nechce, co není. Moretti se uzavírá v sobě,

ačkoliv ví, že tato uzavřenost je nemocí všech – Montale již hovoří o jiné nemoci. Tato nemoc je

nemožností odpovědět na otázku vlastního bytí. 

Za Montalovu programovou báseň by se dala považovat krátká skladba o dvou slokách s

129   Eugenio Montale, Tutte le poesie, Oscar Mondadori, Milano 2013; přel. Jav Vladislav (Eugenio Montale, Anglický
roh, př. J. Vladislav, Paseka, Praha 2001):

Nežádej na nás slovo, jež sevře do rámu,
beztvarou naši mysl a ohnivým písmem zpraví
pak o tom svět a září, jako když z prašné trávy

vyrazí uprostřed louky květ šafránu.

A přitom člověk! Jde si pln jistoty,
přítel všech lidí i sama sebe,

a nestará se, že sálající z nebe
rýsuje jeho stín na oprýskané zdi.

Nečekej od nás heslo, jež ti otevře svět,
spíš dvě tři slabiky, suché a zkroucené.

Jediné, co ti dnes můžeme povědět,
je to, co nejsme, to, co nechceme.
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názvem „Spesso il male di vivere ho incontrato,“ (Mnohdy jsem potkal zlobu žití),  která již byla

krátce zmiňována. Montale nemůže být básníkem s pohledem dítěte, Pascoliho věčný „fanciullo“ se

v něm ztrácí  mírou spatřeného zla.  Oproti  krepuskolárním autorům jde Montale  dál než jen za

hranici vlastní subjektivity – lyrický subjekt se sice objevuje, ale málokdy si dovolí mít teatrální

pocity,  spíše  jen  vidí,  pozoruje  a  potkává  zlobu  světa.  Montale  skrze  tento  reálný  pohled  na

skutečnost zobrazuje vizi života bez příkras, právě to je jednou z velkých předností jeho poezie. Jak

bylo vyřčeno Královskou švédskou akademií  při  předání  Nobelovy ceny,  jeho poezie  zobrazila

lidské hodnoty ve vizi života oproštěného od jakýchkoliv iluzí: 

„Per la sua poetica distinta che, con grande sensibilità artistica, ha interpretato i valori

umani sotto il simbolo di una visione della vita priva di illusioni.“130 

130   Nobelova cena za literaturu byla udělena E. Montalovi Královskou švédskou akademií roku 1975 s následujícím 
odůvodněním: "Pro jeho vznešenou poetiku, skrze kterou, s velkou uměleckou citlivostí, interpretoval lidské hodnoty
a představil vizi života oproštěného od iluzí."
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8. Závěr

Má snaha  poznat  a  zobrazit  vývoj  lyrického  subjektu  v  italské  poezii  20.  století  končí

úmyslně u díla Eugenia Montala, autora, který se každodenně potýkal se zlem žití, aniž by se kdy

přiblížil tématice každodennosti. Montale skrze všední předměty kráčel k existenciálním otázkám

bytí. Saba, Ungaretti a Montale –  jejich poezie je trojí odpovědí na smysl života a samotné poezie.

Zdá se, že krepuskolarismus tématiku bezprostřední každodennosti vyčerpal.

Příchodem modernity na počátku předešlého století prožil lyrický subjekt šok. Snad proto se

objevila  poezie  tak  intimní  a  obrácená  v  sebe  samou,  jako byl  krepuskolarismus.  Doba  přímo

těhotná  změnami  vyvolala  přehnaný  optimismus,  který  v  literatuře  způsobil pláč  nad  smrtí

minulého   i  neznámem  budoucího.  Tento  pláč  později  plynule  přešel  ve  futuristické  nadšení.

Negativní vztah vůči lyrickému subjektu se tu dočkal svého vrcholu. 

Teprve  po  tomto  překotném  vývoji  lze  mluvit  o  poměrném  uklidnění  situace.  Lyrický

subjekt pozdějších básnických textů stojí opodál a pozoruje. Básníci vnímají, že člověk 20. století

potkává zlobu žití snad až příliš často.

Modernismus se obrátil zády nejen k básníkovi, ale i k umění jako takovému. Lépe řečeno –

modernismus zpochybnil  funkci uměleckého díla.  Relativismus získal na síle i  ve světě poezie,

modernímu básníkovi tak nezbývalo, než představit publiku verše nejistoty. Lyrický subjekt utrpěl

na vážnosti. Právě ve vývoji tohoto fenoménu lze v italské poezii spatřit kontinualitu. 

Krepuskolarismus přinesl tichý intimismus, pohled do nitra a znevážení vlastní role básníka.

Hlas lyrického subjektu se naplnil melancholií a smutkem a dosavadní heroické chápání básníka

bylo ironizováno.  Futuristická poetika byla pro změnu natolik  agresivní,  že  všechnu sílu  básně

získal  výkřik autora,  zrozený ke chvále technicismu.  Lyrický subjekt  tu byl  udupán rychlostí  a

hlukem. Dalo by se říci, že krepuskolarismus ho s něhou sobě vlastní, přímo se zálibou v bolesti,

slastně pohřbil. Futurismus by se tedy v tomto směru dal považovat za pokračovatele již započatého

vývoje.  Podívejme se však  dále.  V literatuře  románu se  ještě  za  života  krepuskolárních  autorů

objevuje tzv.  inetto, jakýsi antihrdina neschopný plnohodnotného života, který je velmi podobný

povaze lyrického subjektu krepuskolární poezie. I zde můžeme spatřit jakési zrcadlení. 

Závěrečná analýza děl Montala, Ungarettiho, Saby a Campany ukázala, že ač se jedná o

zcela svébytné autory, lze u každého z nich nalézt záblesky odcházejícího krepuskolarismu. 

Lyrický  subjekt  se  v  jejich  tvorbě  kontinuálně  vyvíjel.  Po  svém  krepuskolárním  pláči,
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inettismu a futuristickém mlčení se v tvorbě mladších autorů stáhnul do ústraní. Přehnané pocity mu

nepřísluší, již nepláče, v krepuskolarismu se inspiroval snad jen uměním pozorovat. Ať už jsou to

rychle za sebou řazené Campanovy obrazy, docela lidská zastavení Saby, Ungarettiho okamžiky

zachycené do několika slov, či Montalovo existencionální vidění světa, vždy se jedná o pohled, ve

kterém lyrický subjekt tiše stojí stranou, zamýšlí se a snad i odpočívá po bouřném prožitku 20.

století.
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9. Riassunto

Questa tesi di laurea cerca di desrivere l´evoluzione del soggetto lirico nella poesia italiana 

del Novecento. Lo fa attraverso l’analisi dell'opera dei poeti crepuscolari, e poi anche degli autori 

della generazione successiva. 

Il crepuscolarismo è una poetica letteraria che si è sviluppata in Italia all'inizio del XX 

secolo. Con il crepuscolarismo entrano nella letteratura italiana le prime manifestazioni del 

modernismo, per esempio il verso libero. L'altra novità caratteristica del crepuscolarismo è il 

negativismo o la melanconia nel rapporto con il soggetto lirico. Il poeta crepuscolare ha spesso un 

rapporto negativo non solo con se stesso, ma anche con il proprio ruolo di poeta.

Vista l’importanza del rapporto con il soggetto lirico dei crepuscolari, la tesi è introdotta da 

una breve descrizione di questo fenomeno. Poi segue la descrizione della poetica crepuscolare e la 

ricostruzione della vita privata e della produzione letteraria degli autori crepuscolari.

La tesi analizza in particolare i rappresentanti principali di questa poetica. Si tratta di Guido 

Gozzano, Sergio Corazzini, Aldo Palazzeschi e Marino Moretti. Attraverso il ricorso a numerose 

citazioni tratte dalle opere dei suddetti autori, la tesi illustra l’originalità della produzione letteraria 

degli scrittori che appartengono ad un’unica scuola letteraria. Infatti, tanti critici letterari, proprio 

per questa loro originalità, rifiutano perfino di accettare la loro appartenenza alla stessa scuola 

letteraria.

Il soggeto lirico delle opere crepuscolari è un “io” piangente e i temi fondamentali delle 

opere sono melanconia, solitudine, malattia, morte, tristezza etc. Tuttavia, l´atteggiamento degli 

autori a queste realtà rimane molto vario. Gozzano è quello che è sempre ironico, Corazzini quello 

che ha un'anima infantile e francescana, Palazzeschi colui che è il più innovativo e ride anche di una

realtà triste. L'ultimo autore trattato, Moretti, è un’osservatore della vita. Non ha più così tante 

emozioni crepuscolari, perché il suo crepuscolarismo si trasforma in una malattia comune a tutti.

Nella terza parte della tesi vengono analizzate le opere della generazione successiva. 

Abbiamo focalizzato la nostra attenzione sui seguenti autori: Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti,

Umberto Saba e Dino Campana, perché proprio nelle loro opere emergono le ultime ombre di 

crepuscolarismo. La tesi si domanda quale ruolo ha il soggetto lirico nelle loro opere. In 

conclusione la tesi presenta gli elementi crepuscolari nelle opere degli autori più giovani e ne 

individua la continuità dell´evoluzione del soggetto lirico.
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L’appendice include una ricerca delle parole chiavi di crepuscolarismo, compiuta utilizzando

i corpora italiani Colfis, DiaCoris, e l´applicazzione PsPad, usata come base per la creazione del 

subcorpus Crepuscolo che include la poesia di Marino Moretti, Guido Gozzano e Sertgio Corazzini.

Nella ricerca compare la frequenza relativa delle parole chiavi di questi autori e la frequenza delle 

stesse parole nei testi degli autori contemporanei ai crepuscolari, nei testi della generazione 

precedente e in quelli della generazione successiva.

Inoltre sono riportate le fotografie che ritraggono gli autori trattati.
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10. Resumé

Tato  diplomová práce  popisuje  vývoj  lyrického subjektu v italské  poezii  20.  století.  Na

počátku tohoto století se v Itálii objevuje tzv. krepuskolarismus. Nový poetický směr vymezující se

vůči  klasické  literatuře  předešlých  let  i  dobovému  pozitivistickému  smýšlení  je  plný

melancholických  tónů,  intimismu  a  témat  každodennosti.  Vůči  lyrickému  subjektu  zaujímá

negativní postoj.

Právě z těchto důvodů je značná část diplomové práce věnována podrobné analýze děl čtyř

významných krepuskolárních básníků. Jsou to Guido Gozzano, Sergio Corazzini, Aldo Palazzeschi

a  Marino Moretti - jejich díla se stala počátkem modernismu v Itálii.

Přes přiblížení se poetice krepuskolarismu si každý z jednotlivých autorů zachoval notnou

dávku originality. Gozzano je ten, který, sic krepuskolární autor, zůstává ironikem, Corazzini pro

změnu přímo františkánským prosťáčkem. Palazzeschi je vynalézavý a především se všemu směje,

kdežto Moretti nám smutně ukazuje svůj svět, aniž by se snažil vyvolat příliš mnoho emocí, jeho

krepuskolarismus již neudivuje, je samozřejmostí. Přes zmíněné rozdílnosti trpí lyrický subjekt v

dílech všech zmíněných básníků stejnou nemocí – samotou a smutkem, což jsou typické atributy

krepuskolarismu.

Ač se krepuskolarismus obracel zády ke klasické literatuře a „okrajovost“ si zvolil jako svůj

program,  byl  pro  básníky dalších  generací  inspirací.  Další  částí  této  diplomové  práce  je  proto

analýza děl čtyř významných básníků generace přicházející po krepuskolárních autorech. Jedná se o

D. Campanu, G. Ungarettiho, U. Sabu a E. Montala. Skrze krátkou analýzu jejich vybraných děl

diplomová práce poukazuje na poslední stíny krepuskolarismu, objevující se právě v jejich tvorbě.

Prostor je dále věnován rovněž vývoji lyrického subjektu. Pro úplnost zobrazení kontinuality jeho

vývoje v těchto letech jsou v práci zmíněny rovněž díla I.  Sveva a F.  T.  Marinettiho.  I.  Svevo

přinesl do románové tvorby italské literatury nového antihrdinu, tzv. „inetta,“ člověka neschopného

zařadit se do společnosti a vést plnohodnotný život. Tento „budižkničemu“ se objevoval již dříve,

právě v textech krepuskolárních básníků – jako lyrický inetto. U Marinettiho futurismu lyrické já

pro změnu zcela mlčí, pro rachot strojů jej nelze zaslechnout. Přes krepuskolární pláč a futuristické

mlčení se tak dostáváme až k Montalově pohledu bez příkras. K pohledu na „zlo žití,“ pro něž

plakali i krepuskolární autoři. 

Přílohou diplomové práce  je  výzkum relativních  frekvencí  klíčových  slov  krepuskolární

poezie. Výzkum byl prováděn v referenčních italských korpusech DiaCORIS a CoLFIS a dále ve

vytvořených  subkorpusech  v  aplikacích  PSPad  a  KWords.  Krepuskolární  poezie  se  vyznačuje
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opakováním  prostých  témat,  výzkum  se  tedy  tento  jev  pokouší  ověřit  srovnáváním  frekvencí

vyhledaných klíčových krepuskolárních slov s jejich frekvencemi v textech současníků básníků

soumraku. Naměřené hodnoty jsou srovnávány rovněž s množinou textů předešlých a následujících

generací. 

Hypotéza  výzkumu byla  potvrzena,  hodnoty relativních frekvencí  klíčových slov byly u

krepuskolárních textů mnohonásobně vyšší než u ostatní soudobé literatury. Výsledky jsou pro lepší

porozumění zobrazeny rovněž graficky.

Poslední přílohou je krátká obrazová dokumentace traktovaných autorů.
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13. Přílohy

13.1  Korpusový výzkum frekvencí klíčových slov krepuskolární poezie 

 Konzultantka výzkumu: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.

13.1.1. Teoretická část

Téma

Tento výzkum byl vytvořen na základě předpokladu, že relativní frekvence klíčových slov v 

krepuskolární poezii bude mnohokrát vyšší než relativní frekvence těchto stejných slov v textech 

současníků krepuskolárních autorů. Takový předpoklad vycházel z charakteristiky krepuskolární 

poetiky, která je mimo jiné typická opakováním prostých témat, tedy často i opakováním stejných 

výrazů.

Dále se předpokládalo, že v textech následujících generací bude tento rozdíl ve frekvencích 

růst. Celý výzkum byl prováděn na referenčních italských korpusech DiaCORIS, CoLFIS. V rámci 

přesného zjištění frekvencí textů krepuskolarismu byl pak vytvořen vlastní subkorpus (PSPad) s 

kontrolou v kontextové aplikaci KWords, ve které byly zkoumány texty konkrétních 

krepuskolárních autorů. Jednalo se o souhrnnou sbírku poezie Sergia Corazziniho, Guida Gozzana a

Marina Morettiho.

Osnova

Výzkum frekvencí klíčových slov krepuskolární poezie má za úkol:

1) určit klíčová slova krepuskolární poezie

Výzkum pracuje s texty nejvýznamnějších krepuskolárních autorů. Patří k nim Sergio 

Corazzini, Guido Gozzano a Marino Moretti. 

2) zjistit jejich relativní frekvenci

V programu PSPad byl vytvořen subkorpus „Crepuscolo,“ který určil pořadí klíčových slov 

dle jejich relativní frekvence. (vyloučena byla: zájmena, spojky, předložky; sloveso essere).  

Dílčí kontrolní výpočty  prováděny rovněž v: KWords

3) srovnat naměřené hodnoty s hodnotami frekvencí daných klíčových slov v 
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referenčních italských korpusech. (DiaCORIS, CoLFIS ).

Pro úplnost pracuje výzkum s dvěma referenčními korpusy italského jazyka. 

Hypotéza

• Krespuskolarismus je literární směr inspirovaný francouzským symbolismem. 

Objevuje se v Itálii na počátku 20. století a stává se počátkem avantgardních proudů 

a postmoderny. Je typický pokorným, tichým intimismem, který ulpívá na 

každodenních předmětech.  

• Jednou ze základních charakteristik této literární školy je opakování prostých témat a

výrazů.  Tato charakteristika předpokládá poměrně vysokou frekvenci vybraných 

klíčových slov.

• Hypotézou tohoto výzkumu je, že frekvence klíčových výrazů směrem 

k dobovým textům a poté k textům současnosti značně klesá. Výzkum se táže, 

jaká je míra tohoto poklesu.

Materiál

• Vlastní korpus CREPUSCOLO vytvořený v aplikaci PSPad editor 

(zjištění frekvencí slov v subkorpusu)

• Kwords Kontext – kontrola naměřených hodnot) 

• Referenčn korpus: Coris/Codis: 

(subkorpus:  DiaCORIS – výpočet frekvencí  klíčových slov krepuskolarismu v 

italské literatuře z různých období 20. století)

• Referenční korpus CoLFIS – výpočet frekvencí klíčových slov krepuskolarismu v 

textech vydaných v 90. letech 20. století 

• Excel – vlastní výpočty, grafy

Charakteristika aplikací k tvorbě subkorpusů

• PSPad je celosvětově rozšířený freewarový textový editor a editor zdrojových kódů 

pro platformu Microsoft Windows vyvíjený v prostředí Delphi. Program vyvíjí český

programátor Jan Fiala, první verze vyšla v roce 2001.(práce s prostým textem, velké 

možnosti formátování textu, vytváření XML, řada unikátních funkcí)
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• KWords slouží k identifikaci klíčových slov (tzv. keywords): to jsou slova (resp. 

slovní tvary), která jsou úzce spojena s hlavními tématy textu a s jeho žánrem. 

Klíčová slova tedy nejsou uživatelem předvybrána (jak by mohlo naznačovat jiné 

užití tohoto termínu např. ve vyhledávacích aplikacích), naopak, jsou to slova, která 

nástroj v textu odhaluje jako nejvíc prominentní. Tato aplikace umožňuje provádět 

corpus-driven výzkum slov, která jsou klíčová pro vyznění textu a následnou 

interpretaci, při minimální interferenci ze strany badatelovy intuice.

Představení italských referenčních korpusů

• The DiaCORIS project: a diachronic corpus of written Italian 

(University of Roma Tre ; University of Modena and Reggio Emilia; University of 

Bologna) 

„The DiaCORIS project aims at the construction of a diachronic corpus comprising 

written Italian texts produced between 1861 and 1945, extending the structure and 

the research possibilities of the synchronic 100-million word corpus CORIS/CODIS. 

A preliminary in depth study has been performed in order to design a representative 

and well balanced sample of the Italian language over a time period that contains all 

the main events of contemporary Italian history from the National Unification to the 

end of the Second World War. „

• Corpus e Lessico di Frequenza dell'Italiano Scritto (CoLFIS) The reference 

corpus consists of excerpts from newspapers (published between 1992 - 1994), 

magazines and books, including textbooks and books relating to professional 

interests. The corpus comprises 3.798.275 lexical occurrences, so distributed: 

(NEWSPAPERS 1.836.119;  MAGAZINES 1.306.653;  BOOKS 655.503)

Texty použité pro tvorbu sukorpusu a následné hledání klíčových slov: 

• Subkorpus Crepuscolo je vytvořen z následujících pramenů:

Sergio Corazzini (Poesie edite e inedite, a cura di Stefano Jacomuzzi, Einaudi, 

Torino 1968); Guido Gozzano (E-BOOK:Tutte le poesie, CURATORE: Spagnoletti, 

Giacinto); Marino Moretti ( POESIE 1905-1914, Fratelli Treves, Milano 1919.)
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13.1.2. Praktická část

Vlastní výzkum

Prvním úkolem tohoto výzkumu bylo vyhledání klíčových slov v subkorpusu Crepuscolo 

vytvořeného z množiny zmíněných textů. 

(Sergio Corazzini (Poesie edite e inedite, a cura di Stefano Jacomuzzi, Einaudi, Torino 1968); 

Guido Gozzano (E-BOOK:Tutte le poesie, CURATORE: Spagnoletti, Giacinto);  Marino Moretti 

( POESIE 1905-1914, Fratelli Treves, Milano 1919.)

Aplikace PSPad změřila četnost všech slov subkorpusu Crepuscolo a vypočítala jejich dílčí 

frekvenci. Slova byla seřazena dle nejvyšší frekvence. Dle této hodnoty bylo pro výzkum vybráno 

10 nejčetnějších slov:

Klíč. slovo Počet výskytů Relativní dílčí f.

1. cuore 216 2830

2. dolce 194 2430

3. anima 155 1730

4. morte 142 1560

5. vita 153 1460

7. bella 128 1400

8. sogno 129 1400

9. triste 126 1400

10. amore 119 1300
10. occhi 148 1200

Na základě vysokých hodnot dílčí frekvence byly vybrány jako čtyři zkoumaná klíčová 

slova výrazy: Cuore, dolce, anima, morte .

Dále byla vyhledána klíčová slova v textech jednotlivých autorů. Za tímto účelem byl 

Subkorpus Crepuscolo rozdělen do tří podsložek dle jednotlivých básníků: 

Moretti, Corazzini, Gozzano.
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Sergio Corazzini (Poesie edite e inedite, a cura di Stefano Jacomuzzi, Einaudi, Torino 1968:

Corazzini

Klíčová slova Velikost subk. Počet výskytů
Relativní 
frekvence

cuore 21347 96 4497,119033
anima 21347 81 3794,444184
dolce 21347 78 3653,909214
morte 21347 64 2998,079355
sole 21347 58 2717,009416
triste 21347 51 2389,094486
stelle 21347 46 2154,869537
cielo 21347 39 1826,954607
sera 21347 39 1826,954607
piccola 21347 38 1780,109617

Červeně jsou vyznačena slova vyskytující se v první desítce pouze u Corazziniho:

cielo, piccola.

Guido Gozzano (E-BOOK:Tutte le poesie, CURATORE: Spagnoletti, Giacinto)

Gozzano

Klíčová slova Velikost subk. Počet výskytů
Relativní 
frekvence

  vita 41154 80 1943,917967
bella 41154 78 1895,320017
sogno 41154 73 1773,825145
tempo 41154 70 1700,928221
morte 41154 67 1628,031297
dolce 41154 60 1457,938475
cuore 41154 56 1360,742577
anni 41154 58 1409,340526
anima 41154 53 1287,845653
occhi 41154 47 1142,051805
amore 41154 49 1190,649755

Červeně jsou vyznačena slova vyskytující se v první desítce pouze u Gozzana:

bella, tempo, anni.
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Marino Moretti ( POESIE 1905-1914, Fratelli Treves, Milano 1919.)

Moretti

Klíčová slova Velikost subk. Počet výskytů
Relativní 
frekvence

cuore 27322 64 2342,434668
occhi 27322 64 2342,434668
mamma 27322 61 2232,633043
dolce 27322 55 2013,029793
vita 27322 53 1939,828709
amore 27322 45 1647,024376
triste 27322 40 1464,021668
giorno 27322 40 1464,021668
sai 27322 38 1390,820584
amo 27322 35 1281,018959

Červeně jsou vyznačena slova vyskytující se v první desítce pouze u Morettiho:

mamma, sai.

Pozn.:

Dílčí relativní frekvence bere v úvahu velikosti jednotlivých textů ve vztahu k autorům.

Výpočet relativní frekvence:

REL  = ABS / N x 1,000,000

Kde REL jest relativní frekvencí, ABS velikostí korpusu a N počtem výskytů hledaného jevu. Celé 

číslo se pro svou velmi malou hodnotu násobí 1000000.

Dílčí relativní frekvence Crepuscolo = REL(Moretti) + REL(Gozzano) + Rel(Corazzini) / 3

Kde Rel(Moretti) jest relativní frekvencí klíčových slov subkorpusu Crepuscolo obsahující 
pouze texty Morettiho.

Kde Rel(Gozzano) jest relativní frekvencí klíčových slov subkorpusu Crepuscolo obsahující 
pouze texty Gozzana.

Kde Rel(Corazzini) jest relativní frekvencí klíčových slov subkorpusu Crepuscolo 
obsahující pouze texty Corazziniho.
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Situace v italské literatuře:

Diachronní corpus  DiaCORIS

Velikost materiálu:   (Corpus size = 25,000,000 slov )

Subkorpusy:  1) dle historických období  (každé z nich cca 5,000,000 slov )

2) dle druhu textů 

Subkorpus narrativa-poesia :

1861 - 1900:  (1,500,000 výskytů )

1901 - 1922:  (1,250,000 )

1923 – 1945:  (1,250,000 )

1946 – 1967:  -

1968 – 2001:  -

  

Konkrétní výpočty: 

Cuore počet výskytů REL.

1861 - 1900: 1580 1053
1901 - 1922: 810 648
1923 – 1945: 350 233

Dolce

1861 - 1900: 275 183
1901 - 1922: 166 132
1923 – 1945: 166 132

Anima

1861 - 1900: 724 482
1901 - 1922: 580 464
1923 – 1945: 293 234

Morte

1861 - 1900: 403 268
1901 - 1922: 455 364
1923 – 1945: 400 320
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Referenční korpus Colfis 

Výpočet frekvencí klíčových slov (morte, dolce, cuore, anima) ve všech textech vydaných v 

90.letech 20.století.

Souhrn relativních frekvencí čtyř nejfrekventovanějších krepuskolárních klíčových slov u 

jednotlivých autorů:

Corazzini:

• Cuore  21347 96  4497,119033 

• Anima  21347 81  3794,444184 

• dolce  21347  78  3653,909214 

• Morte  21347 64  2998,079355 

Gozzano  

• morte 41154 67  1628,031297 

• Dolce 41154 60  1457,938475 

• Cuore 41154 56 1360,742577 

• Anima  41154 53  1287,845653 

Moretti 

• Cuore  27322  64 2342,434668 

• Dolce  27322 55  2013,029793
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Graf porovnání hodnot relativních frekvencí dle klíčových slov (morte, dolce, cuore, anima)

Vysvětlivky: 

Sloupce jsou přiřazeny ke zkratkovitým pojmům značícím subkorpus, ve kterém byla daná 

hodnota naměřena.

subkorpus Crepuscolo (Crep. morte /dolce /cuore /anima)

diachroní korpus DiaCoris (1923-1945 morte /dolce /cuore /anima)
(1901 – 1922 morte /dolce /cuore /anima)
(1861 – 1900 morte /dolce /cuore /anima)

korpus Colfis  (COLF  morte /dolce /cuore /anima)

(Každé klíčové slovo je v grafu vyznačeno jinou barvou: morte, dolce, cuore, anima)
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Graf porovnání hodnot relativních frekvencí dle subkorpusů 

Vysvětlivky:

Podsložka Corazzini subkorpusu Crepuscolo: COR (morte /dolce /cuore /anima)

Podsložka Gozzano subkorpusu Crepuscolo: GOZ (morte /dolce /cuore /anima)

Podsložka Moretti subkorpusu Crepuscolo: MOR (morte /dolce /cuore /anima)

Subkorpus DiaCoris 1861-1900:  1861-1900 (morte /dolce /cuore /anima)

Subkorpus DiaCoris 1901 - 1922:  1901 - 1922 (morte /dolce /cuore /anima)

Subkorpus DiaCoris 1923 - 1945:  1923 - 1945 (morte /dolce /cuore /anima)

Subkorpus COLFIS: COLFIS  (morte /dolce /cuore /anima)
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RELATIVNÍ FREKVENCE CREP  :  RELATIVNÍ FREKVENCE diac.OBDOBÍ

Následující grafy zobrazují růst hodnoty podílu frekvence klíčových slov krepuskolárních textů 

(dále jen Crep.) a frekvence dílčích referenčních subkorpusů italské literatury.  

Crep/ 1861 - 1900 cuore: 2,595441595

Crep/ 1901 - 1922 cuore: 4,217592593

Crep/ 1923 – 1945 cuore: 11,72961373

Crep/ COLF Cuore 20,91688351

Crep/ 1861 - 1900 dolce: 12,9726776

Crep/ 1901 - 1922 dolce: 17,98484848

Crep/ 1923 – 1945 dolce: 17,98484848

Crep/ COLF Dolce 38,91803279
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Crep/ 1861 - 1900 anima: 3,512448133

Crep/ 1901 - 1922 anima: 3,648706897

Crep/ 1923 – 1945 anima: 7,235042735

Crep/ COLF Anima
20,98413485

Crep/ 1861 - 1900 morte: 5,753731343

Crep/ 1901 - 1922 morte: 4,236263736

Crep/ 1923 – 1945 morte: 4,81875

Crep/ COLF Morte 12,78394959

Hodnoty byly vypočítány podílem relativních frekvencí  tedy:

REL "CREP." (morte/dolce/cuore/anima) : REL REFERENČNÍ SUB. (morte/dolce/cuore/anima)
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Závěr

• Relativní frekvence vybraných klíčových slov je v krepuskolárních textech ve 

srovnání se souhrnem textů jejich současníků nacházejících se v korpusu DiaCORIS 

podstatně vyšší. 

• V čase tato rozdílnost frekvencí klíčových slov mezi krepuskolárními a ostatními 

texty roste.  

• Hypotéza výzkumu byla verifikována.

• Výzkum rovněž potvrzuje, že opakování témat a výrazů patří k základním 

charakteristikám krepuskolárních textů, jedná se tedy o jev značně příznakový.
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