
GIOVANNI PASCOLI
A XIX. század végének, a "fin de sieelev-nek nagy szellemi áramlata,

a naturalizmus eljutott Itáliába is s ott magába szíva a helybeli adottsá
gokat, átalakult, sajátosan olasszá lett. Olasszá lett" és felnyitotta az irók
szemét, hogy necsak az azúrkék eget, az aranyosan tűző napot, a tosca
nai dombok lankáit s a sorrentói öböl tükrét lássák, hanem vegyék észre
végre a munkája fölé görnyedő, koldússzegény parasztot - a népet is.
így született meg a verizmus a novellisták: Giovanni Verga és tátsai
tollán.

És a költők?

Carducci, aki forradalmárnak indult és az "Unita Italia" lánglelkű

lantosa volt, konzervatívvá lett, márvánnyá merevedett hideg, "felsőbb

rendű" klasszicizmusában. A többiek pedig a parnasszistákat, majd Mal
Iarmét utánozták: absztrakt, légies témákat kerestek és - egyre távo
labb kerültek az élettől,

Hová fordulhatott ilyen körűlmények között Giovanni Pascoli ? (Szű

letett 1855 delember 31-én a romagnai San Mauróban.) Minden esetre
sokkal inkább Carduccihoz és általa a latin klasszikusokhoz. mínt a fran
ciák szelgat utánzóihoz. Temperamentuma,misztikus, epedő lelke Vergí-:
lius felé vonzotta, szerette a mezeí munka festői képeit, a csendes, idil
likus falusi élet szelíd örömeit. Első kötete, a "Myricae" nagyjából ezt
a hatást tükrözi. (Myricae: vergiliusi kifejezés, alacsony bokrot jelent,
mely a "mezei költő" szerény tematikáját jelképezi.)

Művészete azonban már a kezdetben túljut a vergiliusi kereteken.
Bár témái eleinte szinte valósággal botanikus témák, mégis korszerű,

életteli mondanivaló rejlik bennük, mégis 'átlobog rajtuk az egyéniség
tüze. És Pascoli különben is más, mint jól-rosszul leplezett epigon. Misz
tikus gondolkozó, magányos lélek, aki zárkózott egyedüllétében lel vi
gasztalást azokkal a fájdalmakkal szemben, amiket az emberek okoznak
neki és amiket bizonyos megadással kénytelen elviselni. De még fájdal
mában is érzi a szépség' és a szerétet mély szükségszerűségét. Bár mín
denben kinzó titkokat fedez fel, ezekért mégsem a természetet hibáz
tatja, hanem úgy tekinti mindezt, mint szomorú, emberi örökségünket.
Pascolí semmiesetre sem pesszimista, mínt Leopardí, nem hajhássza a
l'art pour l'art világfájdalmat, hiszen műveiben a természet kegyes azok
iránt, akik megőrzik gyermeki tisztaságukat. Ebben rejlik Pascoli katho
Iíkuma. A "Myricae"-ben maga is gyennekként szemléli a természetet
és különösen szeretett halottaival folytat gyönyörű, szublímált érzésekkel
átszőtt párbeszédeket.

Lírája mindinkább kiteljesedik későbbi köteteiben: a "Canti di Cas
telvecchíóv-ban, a "Poemi conviali"-ban, az, "üdi e Inni"-ben és latin
nyelvu "Carminá"-iban.

A legnagyobb modern olasz költővé mégsem finom, borongós lírája
'tette, hanem izzó népszeretete, gyönyörű tájleírásai és helyenként szinte
"verista" meglátásai.
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1907-ben meghívták a bolognai egyetemen Carducci halálával meg
üresedett olasz nyelvi és irodalmi tanszékre. Hirneve mindinkább növe
kedett, "Carminá"-ival többízben .elnyerte a latin költeményeket 'jutal
mazó amszterdami díjat. Hazájában ma is nagyon népszerű. 1912 ápri
lis6-841 halt meg Bolognában.

Bittner Lajos

KlDOLT A TÖLGY
(La quer«ia caduta)

Amya helyére dőlt a tölgy: jahalmaz.
Nem vív viharral, mely jelette tombolt.
Mindenki szól: most látni, miLy hatalmas!

Aga-bogába sok fészek fonódott,
Tavasszal tanyát lelt rajt sok madárka.
Mindenki szól: most látni, milyen jó volt!
Mindenki áldja és mindenki vágja.
Estére mind viszi a maga részét.
A légben halk panasz ri... kis poszáta .

kering felette s nem leli a fészkét.

ENEK AZ OLA TFAROL
(La canzone fl l.' ulive)

A vén várkastély lábát sűrű gallyai
fonta be a folyondár, meg a repkény;
egy magában ott lakó barna karvaly

- mások már rég elhagyták -
most éppen rikácsolva szárnyrcikap, száll,
köröz, majd újra megül [észke pelyhén;
ki tudja, tán az· arra járó kasznár

léptei jelzavarták ...
E vár lábához, ,az átkos oromra,
hogy 'vigyázzon az omladozó romru,

ültessük az olajját !

Az olajját, melynek húsos gyümölcse
majd táplálékot, fényt ad az embernek,
s hogy a rigónak is jusson belőle,

csurig lesz minden ága.
Az olajját, melynek lombozatán át
majd a nap a szirtre zöld permetet vet,
hol bégetve hívja vissza a bárányt

az anyajuh a nyájba.
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