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BODROGAI DÓRA

Egy modern trubadúr: Fabrizio De André dalai

Aki valamilyen szempontból foglalkozott már az elmúlt század olasz kultúrtörténetével, bizonyosan 
találkozott a genovai énekes, Fabrizio De André nevével, akinek munkássága – több korabeli szemé-
lyiségével együtt – meghatározó és emblematikus volt Olaszországban a 20. század második felében. 
A cantautorékról van szó, tehát olyan szerzőkről, akik – sokszor politikai témájú – dalaikat maguk írják 
és adják elő. A kritika az ilyen daloknak poétikai értéket is tulajdonít, néhányan egyenesen költőkként 
definiálják ezeket az énekeseket. Valerio Magrelli viszont úgy véli, hogy veszélyes a két teljesen külön-
böző műfajt, „ugyanannak az anyagnak a két halmazállapotát”, például Dylan Thomast és Bob Dylant 
összekeverni, bár utóbbit irodalmi Nobel-díjra is felterjesztették.1 2016-ban éppen ez valósult meg: Bob 
Dylannek ítélték oda a díjat, amit az amerikai zenész több hónapig tartó gondolkodás után vett át. Ezzel 
egyfajta fordulóponthoz érkezett a dal mint műfaj, hiszen az akadémiai elismerés megerősíti az eddig 
kivívott tekintélyét, legitimálja helyét a tudományos diskurzusban.

A Non al denaro non all’amore né al cielo című De André-album alapjául szolgáló verseket angolra 
fordító Fernanda Pivano – a beat-költészet kiemelkedő fordítója és kutatója – azt nyilatkozta, hogy „Masters 
versei akkoriban, 1915-ben bátor és fontos gondolatokat hordoztak, míg Fabrizio dalainak erős poétikai 
tartalma van. Az igazi költészet Fabrizióé.”2 Olyannyira elfogadottá vált ez a nézet, hogy De André dalait 
is érdemesnek találták arra, hogy az iskolai szöveggyűjteményekbe és versválogatásokba bekerüljön. 
Olaszországban a ’70-es években jelent meg először a La guerra di Piero dalszövege egy iskolai szöveggyűj-
teményben, Giuseppe Ungaretti és Eugenio Montale költők versei mellett.3 Ez a tendencia azóta erősödött, 

1 Vö. Giandomenico CURI, Io vorrei essere là. Cantautori in Italia [Én ott szeretnék lenni. Cantautorék Olasz ország-

ban], Edizioni Studium, Roma, 1997, 14.

2 Interjú Fernanda Pivanóval: Enrico GRASSANI, Anche se voi vi credete assolti… Fabrizio De André: attualità del 

messaggio poetico e sociale [Bár azt hiszitek, feloldoztattatok… Fabrizio De André: a költői és társadalmi üzenet 

aktualitása], Edizioni Selecta, Pavia, 2002, 24–25.

3 Massimo EMANUELLI, 50 anni di storia della televisione attraverso la stampa settimanale [A televíziózás 50 évének 

története a heti sajtón keresztül], Greco e Greco, Milano, 2004, 292 (https://books.google.it/books?id=I9Wkj0nKZC4C&lpg=

PA292&dq=%22de+andr%C3%A9%22+%22antologia+scolastica%22&num=100&pg=PA292&hl=hu#v=onepage&q=antolog

ia%20scolastica&f=false).

a koncerten szerzett ereklye a teremben még kincs, az eseményt elhagyva azonban veszít értékéből, és 
azzá a lommá válik, ami valójában. A teljesen kívülállóként megjelenő fiatalember, bár vet egy pillantást 
a földre hajított tárgyra, sőt kezébe is veszi, számára már láthatóan semmilyen jelentőséggel sem bír, 
hiszen nem volt jelen abban a környezetben, ahonnan a törött darab származik.

Ami körülvesz bennünket, és személy szerint ránk gyakorol hatást, az fontosabb számunkra annál, 
mint ami mással történik meg. Ezt példázza az a kilátástalan eredménnyel záruló kísérlet, melynek során 
Thomas próbálja környezetét saját valósága részesévé tenni. Próbálkozását teljes érdektelenség kíséri 
végig.

Saját valóságunk megélése azonban nem jelenti egyúttal azt is, hogy a mással megesett történés valós-
sága kevésbé értékes vagy elhanyagolható lenne. Erre utal Antonioni is a parkban játszódó tenisz-jelenet 
során. Az igazság hajszolásába belefáradt és a kétségektől meghatározott karakter lassan ráébred, végül 
pedig megérti, mennyire képlékeny is az a kérdés, melyre oly vakon kereste a választ mindeddig. Akár 
a nem létező labda, épp oly megfoghatatlan a világ igazsága. Ami az egyik szemnek kevésbé hihető, 
a másik számára egyértelmű alakot ölt.

Hogy valóban történt-e gyilkosság, hogy létezett-e a képek köré szőtt eseménysorozat vagy sem, ön-
magában képzi azt a nyitottságot, amely örökön fogva izgalmassá teszi a történetet. A titok kutatójaként 
magát a nézőt is kérdésfelvetésekre ösztönzi, emellett pedig saját maga és környezete értelmezésének 
viszonylatában is elgondolkodásra készteti.
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a kortárs cantautorék szövegei is sorra jelennek meg a megszokott szövegek mellett.4 A cantautorék 
munkásságának vizsgálata az olasz kritikai irodalomban is az utóbbi évtizedben lendült fel, sorra jelennek 
meg az életrajzi jellegű írások, szöveggyűjtemények, tanulmánykötetek. Magyarországon De Andrétól 
eddig nem jelentek meg dalfordítások, illetve tanulmányok sem születtek még vele kapcsolatban. 

Bár lemezei már 1961-től elérhetőek, De André igazi sikerre akkor tett szert, amikor Mina feldolgoz-
ta La canzone di Marinella című dalát, és a ’67-es Dedicato a mio padre, majd a ’68-as La canzone di 
Marinella / I discorsi című lemezen is megjelentette. Leonardo Colombati a Storia della canzone italiana 
című kötetben a ’70-es évek De Andréját a korszak másik kiemelkedő alakjával, Lucio Battistivel szembeállítva 
mutatja be. De André és Battisti szerinte az „olasz dal alfája és ómegája”.5 Az egyik költő, intellektuális alkat, 
a baloldal orákuluma, a másik zenész, a bon sauvage, a jobboldal mítosza. De André dalait enyhe anakro-
nizmus jellemzi, Battisti dalai teljesen beleillenek koruk zenéjébe; dalaik zenei része is teljesen ellentétes 
irányú, hiszen míg De André pályájának elején szerzeményeit egyszerű gitárkísérettel írta, majd a pályája 
későbbi szakaszában már a világzene és a progresszív rock is megjelent dalaiban, addig Battisti barokkos 
zenei kísérettel indult, később viszont egyfajta hűvös elektronikus minimalizmusra tért át. De Andréra 
az is jellemző, hogy a zenét szinte soha nem egyedül írta, dalainak erőssége a szövegben rejlik. Battisti 
ezzel szemben minden egyes hangot maga írt le, míg a szövegezést másokra bízta. Emellett De André 
1975-ig egyáltalán nem koncertezett, ami szintén hozzájárult a varázsához. „A generációm misztikus 
hőse volt […], mert nem lehetett látni, csak hangként létezett” – mondta Antonello Venditti, az ún. római iskola 
egyik művésze.6 Battisti viszont ezekben az években széles körökben ismert személyiség volt. Mindkettejü-
ket úgy tisztelték, mint a saját területük legjobbját: ez De André esetében a canzone d’autore,7 Battistinál 
pedig a popzene. Colombati azt is leírja, hogy míg De André működése De Gregori, Venditti, Vecchioni, 
Fossati számára, addig Battistié Claudio Baglioni, Lucio Dalla, Renato Zero, Eugenio Finardi, Vasco Rossi, 
Luca Carboni, Ligabue, Tiziano Ferro munkásságága esetében volt alapvető és meghatározó.8

A Federica Cosi – Claudio Ivaldi szerzőpáros is úgy véli, hogy De Andréra nem cantautoreként kell tekin-
tenünk, hiszen ő maga sem tartotta magát annak, hanem a dalait kell canzone d’autoreként kezelnünk.9 

4 Például: Le cento più belle poesie d’amore italiane. Da Dante a De André. Antologia con illustrazioni d’arte 

[A száz legszebb olasz szerelmes vers. Dantétól De Andréig. Antológia művészeti alkotásokkal illusztrálva], szerk. 

Guido Davico BONINO, Interlinea, Novara, 2010. 

5 La canzone italiana 1861-2011 [Az olasz dal 1961-2011], szerk. Leonardo COLOMBATI, Mondadori, Milano, 2011, 1206.

6 Idézi Colombati, Uo., 1207–1208.

7 A canzone d’autore a cinema d’arte (szerzői film, művészfilm) mintájára alkotott kifejezés, amely egy olyan zenei 

művészeti műfajt jelöl, amelyben zene, a szöveg és az interpretáció elválaszthatatlan egységet alkot. A canzone 

d’autore átveszi a retorikai alakzatokat, de közvetlenebb, érthetőbb környezetbe helyezi őket. (Roberto VECCHIONI, La 

canzone d’autore in Italia [A szerzői dal Olaszországban] = Enciclopedia Italiana, http://www.treccani.it/encic-

lopedia/la-canzone-d-autore-in-italia.)

8 La canzone italiana 1861-2011, 1206–1209.

9 Claudio COSI – Federica IVALDI, Fabrizio De André. Cantastorie fra parole e musica [Fabrizio De André. Balladaénekes 

szavak és zene között], Carocci, Roma, 2011, 11–17.

Ezeknek a daloknak ugyanis a poétikai értelemben vett szöveg és a zenei szöveg mellett egy harmadik 
dimenziójuk is van, amely nemcsak nyelvi vagy csak zenei, hanem „költői-zenei”.10

De André az ún. genovai iskola tagja volt. A San Remó-i Fesztiváltól és annak semmitmondó, üres, a vilá-
got nem valósághűen bemutató dalaitól való eltávolodás az ’50-es évek végén a Cantacronache zenekar 
munkájával indult meg. Alapítói Sergio Liberovici és Michele L. Straniero voltak, tagjai között voltak 
Emilio Jona, Fausto Amodei, Giorgio de Maria, Margot és Mario Pogliotti is. Dalaik szövegeinek megírásában 
olyan ismert és elismert írók is részt vettek, mint Italo Calvino, Umberto Eco vagy Gianni Rodari, illetve 
1958–62 között három, gyermekeknek szánt lemezt is készítettek Calvino, Forti, Rodari és Jona szövegei 
alapján. Az írók és az irodalmi szövegek dalba emelése által megvalósul az irodalom világának és a dal 
világának az összeolvadása, így a dalok nemcsak az egyszerű közönség számára szóltak, hanem az értel-
miségi köröket is elérték. A Cantacronache talán legismertebb dala a Per i morti di Reggio Calabria, amely 
a Reggio Calabria-i mészárlásra való megemlékezésként íródott. Céljuk tehát a dal műfajának megújítása 
volt, politikai témákkal, újfajta nyelvezettel.11

A ’60-as években a cantautoratónak két központja jött létre, Genova és Milánó. A genovai iskolához 
tartozott De André mellett például Luigi Tenco, Umberto Bindi vagy Bruno Lauzi, míg Milánóban Giorgio 
Gaber és Enzo Jannacci voltak meghatározó alakok.12 Ezek a szerzők a Cantacronache által elkezdett 
hagyományt akarták folytatni. De André zenei karrierje 1961-ben kezdődött, amikor a Karim kiadta 
a Nuvole barocche és az E fu la notte dalokat tartalmazó, 45-ös fordulatszámú kislemezt. Első nagyle-
meze 1966-ban jelent meg, Tutto Fabrizio De André címmel. Ezeket a dalokat az egyszerű zenei kíséret 
és a balladai műfaj jellemezte, ami 1968-ban, a Tutti morimmo a stento kiadásának évében változott meg.

Utóbbi egy koncept-album, De André életművében az első, illetve a kritikusok szerint Olaszország-
ban is az első ilyen lemez.13 A koncept-album dalai egy téma köré szerveződnek, más esetekben a dalok 
egy történet részeit képezik. A már említett Tutti morimmo a stento után De André több ilyen lemezt 
is készített, ilyenek a La buona novella [A jó hír] (1970), a Non al denaro non all’amore né al cielo [Sem 
a pénzre, sem a szerelemre, se az égre] (1971), a Storia di un impiegato [Egy hivatalnok története] (1973), 
a Le nuvole [A felhők] (1990) vagy az Anime salve [Magányos lelkek] (1996). Jelen tanulmányban a Storia 
di un impiegatót elemzem, mivel az album a kor történelmi eseményeire adott reakció, az ólomévekként14 
emlegetett korszak traumájának művészi feldolgozása, amelyben De André költői nyelvezetének nyíltab-
bá válása, egyben politikai tartalmakkal való telítődése is megfigyelhető.

10 Uo., 11–12.

11 Chiara FERRARI, Cantacronache 1958–1962. Politica e protesta in musica, Storicamente 9/42. (2013), http://storica-

mente.org/ferrari_cantacronache).

12 CURI, I. m., 18.

13 GRASSANI, I. m.., 29.

14 A magyarul olvasók Az ólomévek kultúrája és utóélete – A terrorizmus az olasz művészetekben és irodalomban 

című tanulmánykötetben tájékozódhatnak bővebben a korszakról. A Helikon 2015/4. tematikus számát Puskár 

Krisztián, Szirmai Anna és Szkárosi Endre szerkesztette.
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mente.org/ferrari_cantacronache).

12 CURI, I. m., 18.

13 GRASSANI, I. m.., 29.

14 A magyarul olvasók Az ólomévek kultúrája és utóélete – A terrorizmus az olasz művészetekben és irodalomban 

című tanulmánykötetben tájékozódhatnak bővebben a korszakról. A Helikon 2015/4. tematikus számát Puskár 

Krisztián, Szirmai Anna és Szkárosi Endre szerkesztette.
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De André a Storia di un impiegatót15 „védőháló nélkül, narratív és kontextuális támasz nélkül”16 alkotja 
meg. De André ezzel a lemezzel „ennek a merénylőnek álló, »elkeseredett harmincas«-nak az egziszten-
ciális történetén keresztül […] a ’68 ügyéről a terrorizmus témájára való kritikus átállást meséli el, mivel 
a magányos és dühös főszereplőt, aki nem tagja semmilyen politikai vagy parapolitikai csoportnak, ideo-
lógiai mozgalmak sem vezérlik”.17 Az album tehát egyrészt a ’68-as mozgalmakból a terrorizmusba való 
átmenetet jeleníti meg, másrészt az individualizmustól a közösség felé való nyitásra is példát ad: a hivatal-
nok a börtönben ébred rá a közösség erejére. Ezt a felismerést a többes szám első személy használata is 
mutatja: a záró dal, a Nella mia ora di libertà [A szabad órámban] első versszakának négy sora majdnem 
szó szerint visszaköszön, a folytatásban pedig végig megmarad a többes szám.

Di respirare la stessa aria  Nincs kedvem egy levegőt szívni
di un secondino non mi va  a felügyelőtiszttel, 
perciò ho deciso di rinunciare  ezért lemondtam
alla mia ora di libertà  a szabad órámról
[…] […]

Di respirare la stessa aria  Nincs kedvünk egy levegőt szívni 
di un secondino non ci va  a felügyelőtiszttel,
abbiamo deciso di imprigionarli úgy döntöttünk, hogy bebörtönözzük őket
durante l’ora di libertà  a szabad óránkban,
venite adesso alla prigione  gyertek most a börtönbe,
state a sentire sulla porta  hallgassátok az ajtóban
la nostra ultima canzone az utolsó dalunkat,
che vi ripete un’altra volta  amely még egyszer elismétli nektek azt,
per quanto voi vi crediate assolti  ami alól, úgy hiszitek, feloldoztattatok,
siete per sempre coinvolti.  pedig örökre a részesei maradtok.18

15 A dolgozat Storia di un impiegatót elemző része a 2017. 04. 20-án Pécsen bemutatott OTDK-dolgozatom egyik 

fejezetének átdolgozott változata. 

16 Belin, sei sicuro? Storia e canzoni di Fabrizio De André [A mindenit, biztos vagy benne? Fabrizio De André története 

és dalai], szerk. Riccardo BERTONCELLI, Firenze, Giunti, 2003, 54. Ez az előző két lemez meg nem értettsége miatt 

fontos, hiszen a La buona novella alapjául az apokrif szövegek, a Non al denaro non all’amore né al cielóéul pedig 

az amerikai költő, Edgar Lee Masters versei szolgálnak.

17 COSI–IVALDI, I. m., 113.

18 A tanulmányban található szövegeket saját fordításomban közlöm, mivel magyar nyelven sem tanulmány, sem 

dalszövegfordítások nem születtek még. Jelen szöveg ezért e hiány pótlására is szolgál. A fordítások során a 

dalok szavainak hű visszaadására törekedtem, az értelmezést a szövegben végeztem el.

A Storia di un impiegatót erős kettősség jellemzi: a középosztály képviselőjének a saját maga által válasz-
tott hivatalnok élete, illetve a börtön valósága közötti, másrészről a realitás és az álom közötti kettősség 
egyaránt megfigyelhető a dalokban.19 

A lemez első dala, az Introduzione [Bevezetés] az album témáját készíti elő a kulcsszavakkal: lottavano 
[harcoltak], a maggio [május], a galera [börtön] és a primavera [tavasz]. Ezt megszakítás nélkül követi 
a Canzone del maggio [A május dala], egy igazi ’68-as dal, a Dominique Grange által énekelt Chacun de 
vous est concerné [Egyikőtöket sem érdekli] szabad olasz fordítása. A „francia május” himnuszaként is 
felfogott dal énekesnőjével Roberto Danének, az album producerének nyílt alkalma találkozni, de mivel 
Grange-t körözték, csak teljes titokban, egy párizsi ház negyedik emeletén jöhetett létre a találkozó. Az 
énekesnő nem formált jogot a dalra, úgy vélte, ez „mindenki dala”, ezért ajándékozta oda Danénak és De 
Andrénak, akik ezután, az engedély birtokában szabadon átdolgozhatták azt, lábjegyzetben jelezve, hogy: 
„a francia május egy dalának szabad átvétele”.20 Érdekes megfigyelni, hogy az Introduzione öt sora az 
eredeti francia dalnak is része, és ott is olasz nyelven hallható.

Míg a Canzone del maggióban a „mi” és a „ti” ellentéte volt a jellemző, a La bomba in testában [Bomba 
a fejben] már az „én” és az „ők” szembeállítása történik meg; ebben így a  főszereplő individualizmusa 
nyilvánul meg, hiszen ő az, aki nem lenne képes arra, amire a többiek, vagyis az utcára való kivonulás-
ra, a tüntetésre – másképpen érzékeli a világot, mint a többiek, a bombát is egyedül találja ki és készíti 
el. Ebben a dalban kezd el az első dallal témaként felhozott ’68 az ólomévek terrorizmusává átalakulni, 
a hivatalnokban itt merül fel a gondolat, hogy bombát készítsen, még maga a robbanószer kifejezés is 
megjelenik az utolsó két versszakban. Az Al ballo mascherato [Az álarcosbálon] történéseit a La bomba 
in testa [Bomba a fejben] című dal utolsó versszaka foglalja össze, így a két dal a szöveg szintjén is össze-
kapcsolódik. A hivatalnok az álombeli álarcosbálon polgári lét és kultúra szimbólumait robbantja fel: 
megjelenik a Biblia (Cristo, Maria), az antik (Edipo) és a középkori világ (Dante, Paolo és Francesca, 
Sant’Elena), de az újkor is (Nobel, Statua della Libertà, Nelson).21 A Sogno numero due [Kettes számú álom] 
bírójának monológjából kiderül, hogy a bomba valójában a hatalom érdekeit szolgálja, hiszen épp ellen-
tétes hatást vált ki, mivel megújítja és táplálja a már létező rendszert, nem pedig eltörli azt. Ebben nyil-
vánul meg az anarchista De André „negatív ítélete a Vörös Brigádokról és általában a fegyveres harc 
sejtjeiről, amelyek a lázadás értelmében a baloldalt támogatják”.22 A hatalom hálás a hivatalnoknak 
azért, amit tett, ezért a bíró választás elé állítja. 

19 Come un’anomalia [Mint egy anomália], szerk. Roberto COTRONEO, Einaudi, Torino, 1999, 136–137.

20 Vö. Belin, sei sicuro? [A mindenit, biztos vagy benne?], Uo., 92–93.

21 Az zárójelekben megjelölt nevek az olasz írásmódot követik, ahogyan a dalban is megjelennek. Ezek megfelelői 

magyarul: Jézus és Mária a Bibliából, Oidipusz király az antik görög tragédiákból, Dante, Paolo és Francesca a dantei 

Pokol ötödik énekéből, Szent Ilona, Nagy Konstantin császár édesanyja, illetve Alfred Nobel, a Szabadság-szobor 

és Lord Nelson angol altengernagy. 

22 Guido MICHELONE, Fabrizio De André. La storia dietro ogni canzone [Fabrizio De André. Az egyes dalok mögötti 

történetek], Barbera, Siena, 2011, 127.
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19 Come un’anomalia [Mint egy anomália], szerk. Roberto COTRONEO, Einaudi, Torino, 1999, 136–137.

20 Vö. Belin, sei sicuro? [A mindenit, biztos vagy benne?], Uo., 92–93.

21 Az zárójelekben megjelölt nevek az olasz írásmódot követik, ahogyan a dalban is megjelennek. Ezek megfelelői 
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22 Guido MICHELONE, Fabrizio De André. La storia dietro ogni canzone [Fabrizio De André. Az egyes dalok mögötti 

történetek], Barbera, Siena, 2011, 127.
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Guido Michelone értelmezése szerint a Canzone del padre [Az apa dala] arra utal, hogy a rendszer 
örökké folytatódik, és mindig újjáéled, hiszen a hivatalnok a bíró előző dalban feltett kérdésére vála-
szolva úgy dönt, hogy elfoglalja apja helyét. Kisebb és nagyobb „hajókkal” kerül kapcsolatba, vagyis az 
alája rendelt embereknek parancsolhat, de nem avatkozhat bele a nagyobb hajók útjaiba. Az álom alatt 
ágya tűzre kap, ebből felriadva ezt mondja az álombeli bírónak:

Vostro Onore, sei un figlio di troia,  Tisztelt Bíró Úr, a jó édes anyád,
mi sveglio ancora e mi sveglio sudato,  megint felébredek, csurom vizesen,
ora aspettami fuori dal sogno  várj csak meg az álmon kívül
ci rivedremo davvero  tényleg találkozunk ám,
io ricomincio da capo.  én mindig újra kezdem.

Az Il bombarolo23 [A bombarobbantó] az album talán leghíresebb dala, szöveg és zene szempontjából egy-
aránt erős. Több másik kompozícióban is fel-felhangzik egy-egy rész ebből a számból, ebben az értelem-
ben tehát mindenképpen az album egyik kulcsfontosságú daláról van szó. Főszereplőjének monológjában 
nemcsak saját haragja, elkeseredése és a hatalom bírálata fejeződik ki, hanem a hétköznapi emberek 
tétlenségének kritikája is. 

Az album utolsó dala a Nella mia ora di libertà, melyben a hivatalnok ráébred, hogy individualiz-
musa nem vezet semmire, az emberek együtt, közösen jobban tudják érvényesíteni akaratukat. A dal 
végén együttesen még a börtönparancsnokokat is sikerül fogságba ejteniük, igaz, csak szimbolikusan.24 
De André „osztályharcról beszél, egy hivatalnokkal azonosulva, aki a többieket a saját egyéni lázadásá-
nak bukása és a közös ellenség ellen lázadó csoport erejének szembeállításán keresztül fedezi fel”.25 Ez 
a dal sem mentes a kapcsolódó filozófiai tartalmaktól, amennyiben például a hivatalnok kifejti, hogy 
„nincs jó hatalom”, illetve „bűntény az is, ha nem lop az ember, mikor éhes”.

Ami az album nyelvezetét illeti, feltűnő, hogy a felhasznált szavak és kifejezések mennyire erősen 
(és tudatosan) gyökereznek a hétköznapi nyelvezetben. De André alapvetően a „nép énekese”-ként jelenik 
meg, és korábbi műveit sem jellemezte az akadémiai stílus; ez a lemeze azonban kifejezetten hétköz-
napi nyelvre épül. Már az első két dalból egyértelműen kirajzolódik a történelmi környezet, a korszak 
és a konkrét politikai helyzet. De André így vall erről: „soha nem vettem volna részt a fegyveres har-
cokban, de a ma már ’68-as túlkapásokként definiált tettekkel majdnem teljes mértékben egyetértettem, 
annál is inkább, mert dalaimmal kvázi én magam is előidéztem őket”.26 A Canzone del maggio „mi” és 

23 A cím fordítása az olasz hangalakot tükrözi, az olasz jelentés összetettebb: olyan embert jelöl, aki maga készíti 

el a robbanószert, majd merényletet követ el ezzel.

24 Ezio ALBERIONE, Frammenti di un canzoniere [Egy daloskönyv töredékei] = Accordi eretici [Eretnek akkordok], szerk. 

Romano GIUFFRIDA – Bruno BIGONI, Rizzoli, 2008, Milano, 108: „il principio speculare del rovesciamento è quello che 

consente all’impiegato in carcere di imprigionare simbolicamente i suoi secondini” (kiemelés tőlem).

25 Romano GIUFFRIDA – Bruno BIGONI, Canzoni corsare [Kalózdalok] = Accordi eretici, 55.

26 Come un’anomalia, 138.

„ti” alaphelyzete egyértelmű utalás a kétkedőknek, illetve úgy vélem, a szabadon átírt forradalmi himnusz 
tükröt tart azok elé, akikről De André úgy gondolta, nem vették ki kellőképpen a részüket a harcokból. 
De André más dalokban is kifejtette a harcokkal kapcsolatos véleményét, például a La bomba in testában:

ci vuole pure un senso a sopportare  értelmet kell adni 
di poter sanguinare a vérontás elviselésének
e il senso non dev’essere rischiare  de ez ne a kockáztatás legyen,
ma forse non voler piú sopportare.  hanem az, hogy nem akarjuk többé elviselni a helyzetet.

Az Al ballo mascheratóra a maró irónia jellemző: feltűnik Nobel, aki feltalálta a dinamitot, Dante, aki 
az ajtó mögül lesi Paolót és Francescát, hiszen azokat figyeli, akik „jobban csinálják nála”, és akiknek 
a történetét végül teljesen átalakítva adja tovább; a Szabadság-szobor sem kérdezi már meg a bál után, 
vajon ő-e a szebb, vagy a Pietà-szobor, hiszen – a többi jelképhez hasonlóan – ő sem létezik már. A hiva-
talnok anyjának is „derűsen kellene fogadnia a bombát, mivel a mártírság a mestersége”.

Az album szövegeiben De André a bombát pozitív tulajdonságokkal ruházza fel: a bomba „megvilá-
gosít”, „kellemes természete van”, „pártatlanság jellemzi”, sőt, az Il bombarolóban egyenesen „törékeny 
Pinocchióm, saját készítésű rokonom”-nak nevezi. A bíró szavai szerint a gyanúsított „kezének leghosz-
szabb ujja a középső, az enyémnek a mutató”, tehát a főszereplő „beinthet” a hatalomnak, mégis ez 
utóbbi mond majd ítéletet felette. Ezek egyértelmű kifejezések, a művelt nyelvezethez, idegen eredetű, 
ritkán használt szavakhoz nem szokott átlagember is könnyen megértheti jelentésüket.

Az Il bombarolo egész szövegét áthatja az irónia, a társadalomkritika, akár ’70-es évek terrorizmusá-
nak szatírájaként is felfoghatjuk.27

Chi va dicendo in giro  Aki azt mondja,
che odio il mio lavoro  utálom a munkám,
non sa con quanto amore  nem tudja, mennyi odaadást
mi dedico al tritolo szentelek a robbanószernek.
[…] […]

Nello scendere le scale  Jobban odafigyelek,
ci metto piú attenzione,  mikor lemegyek a lépcsőn,
sarebbe imperdonabile hisz megbocsáthatatlan lenne,
giustiziarmi sul portone  ha a kapuban végezném,
proprio nel giorno in cui  éppen azon a napon, amikor
la decisione é mia  enyém a döntés
sulla condanna a morte  a halálos ítéletről
o l’amnistia.  vagy a kegyelemről.

27 MICHELONE, I. m., 65.
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23 A cím fordítása az olasz hangalakot tükrözi, az olasz jelentés összetettebb: olyan embert jelöl, aki maga készíti 

el a robbanószert, majd merényletet követ el ezzel.

24 Ezio ALBERIONE, Frammenti di un canzoniere [Egy daloskönyv töredékei] = Accordi eretici [Eretnek akkordok], szerk. 

Romano GIUFFRIDA – Bruno BIGONI, Rizzoli, 2008, Milano, 108: „il principio speculare del rovesciamento è quello che 

consente all’impiegato in carcere di imprigionare simbolicamente i suoi secondini” (kiemelés tőlem).

25 Romano GIUFFRIDA – Bruno BIGONI, Canzoni corsare [Kalózdalok] = Accordi eretici, 55.

26 Come un’anomalia, 138.
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tetlenné tegye ennek figyelembe vételét és a részvételt«”.29 Ezt teszi De André, amikor megírja társadalmi 
kérdéseket tárgyaló dalait: elkerülhetetlenné válik, hogy a publikum szembenézzen a problémákkal, 
melyeket a szerző sajátságosan ábrázol. Egy olyan szöveg, mint amilyen például a Storia di un impiegato, 
több szinten is felerősíti az aktuális, ólomévekbeli helyzetet: egyrészt témájában, amely az akkori ember 
valós problémájaként jelent meg, másrészt nyelvezetével, hiszen a mindennapi életből vett kifejezések 
még jobban hozzájárultak ahhoz, hogy az üzenet ne legyen összetéveszthető mással, ne tartalmazzon 
kétértelmű, rejtett, az átlagember számára nehezen dekódolható utalásokat, amivel a La buona novellát 
és a Non al denaro non all’amore né al cielót is gyanúsították. Az album az olasz kultúra egyik megha-
tározó, ám kultúrtörténeti szempontból kevéssé feldolgozott korszakának, az óloméveknek a megértését 
is segíti, még akkor is, ha figyelembe vesszük azt is, hogy De André nem tartotta a legjobban sikerült 
albumának.30

De André és a többi cantautore munkásságának tehát több olyan aspektusa is van, ami mélyebb fel-
tárásra és bővebb elemzésre érdemes. Ezt az ilyen irányú kutatások folyamatosan növekvő száma is 
alátámasztja. A dal a művészi megnyilatkozás egy, tudományosan is egyre jobban elismert formája, ami 
a szerzők körében is nagy népszerűségnek örvend. 

29 Umberto Ecót idézi GIUFFRIDA–BIGONI, I. m., 27. 

30 A szerző szerint a Storia di un impiegatóban „túlságosan nyilvánvalóak […] az összetoldás helyei és az ellent mon-

dások”: Belin, sei sicuro?, 55.

[…] […]

qui chi non terrorizza  Itt aki nem másokat tart rettegésben,
si ammala di terrore  az maga betegszik bele a rettegésbe
[…] […]

Intellettuali di oggi,  A ma értelmiségijei
idioti di domani  a holnap idiótái
[…] […]

Potere troppe volte  Túl sokszor más kezekbe
delegato ad altre mani,  átruházott,
sganciato e restituitoci  leakasztott és  nekünk a repülőgépeidből
dai tuoi aeroplani,  visszaadott hatalom
io vengo a restituirti  visszaadok neked egy keveset
un po’ del tuo terrore  az általad keltett rettegésből
del tuo disordine  rendetlenségből
del tuo rumore.  a zajos felfordulásból.

A korábbi albumokban megjelenő, a hatalomról való ítéletmondás a Storia di un impiegatóban is foly-
tatódik: a Nella mia ora di libertàban található az a versszak, amely világosan és egyértelműen kifejezi 
De André nézeteit. 

Certo bisogna farne di strada  Persze, meg kell tenni bizonyos utat
da una ginnastica d’obbedienza  az engedelmesség gyakorlatától
fino ad un gesto molto più umano  egy sokkal emberibb gesztusig,
che ti dia il senso della violenza  ami megadja az erőszak értelmét
però bisogna farne altrettanta  de legalább ugyanennyit meg kell tenni ahhoz,
per diventare così coglioni  hogy annyira töketlenek legyünk,
da non riuscire più a capire  hogy ne fogjuk fel,
che non ci sono poteri buoni.  nincsenek jó hatalmak.

Itt visszaköszön De André filozófiájának anarchikus jellege is, hiszen szerinte nincs szükség hatalomra, 
a hatalom nem jó, és a jót akaró ember sem marad ugyanolyan, ha hatalmat kap a kezébe.28

De André dalainak Eco által megnevezett funkciója az „erősítés vagy duplikáció, ami »a mindennapi 
élet érzelmeinek és problémáinak felerősítésére késztet, azért, hogy rávilágítson, fontossá és kikerülhe-

28 Bővebben lásd Antioco FLORIS, Non ci sono poteri buoni [Nincs jó hatalom] = Cantami di questo tempo [Énekelj 

nekem erről az időről], szerk. Andrea CANNAS – Antioco FLORIS – Stefano SANJUST, Aipsa, Cagliari, 2007, 47–71.
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