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W słynnym studium Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, wydanym 
po raz pierwszy w 1948 roku, Ernst Robert Curtius stwierdza: „U początków 
naszej tradycji jarzy się morze płomieni Ilionu” (Curtius 1997: 402). Umiejsca-
wianie fundamentów cywilizacji zachodniej w grecko-rzymskiej starożytności, 
czy też świadomość zanurzenia kultury europejskiej w tradycji antyku pojawiły 
się w refleksji humanistycznej na długo przed Curtiusem i stanowią niezmien-
nie jedne z jej niepodważalnych i najbardziej oczywistych założeń. Znamienne 
jest wszak, że niemiecki uczony w swej monumentalnej pracy poświęconej lite-
raturze dawnej wielokrotnie akcentuje ciągłość spuścizny starożytności w dziele 
artystów dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych, od Charles’a Baudelaire’a po 
Stefana George’a (por. na przykład Curtius 1997: 401–402). Szuka więc antyku 
tam, gdzie pozornie być go nie powinno, w poezji nowatorów i obrazoburców 
kontestujących tradycję. Co więcej – bez trudu ślady tej ciągłości odnajduje na 
wszelkich poziomach wypowiedzi literackiej.

Morze płomieni Ilionu jarzy się bowiem w nowoczesnej literaturze z nie-
zwykłą intensywnością, co zostało dostrzeżone i wyczerpująco opisane przez 
krytyków i historyków literatury. Ogień tradycji płonie szczególnie mocno 
w pierwszej połowie XX wieku, kiedy to interpretacje starożytności greckiej 
i rzymskiej wpisują się w szerszy kontekst, jakim był zwrot ku tradycji w sztuce 
europejskiej po pierwszej wojnie światowej, a dotychczasowi eksperymentato-
rzy i obrazoburcy odkrywają w estetykach antyku zaskakującą zbieżność z re-
zultatami własnych poszukiwań twórczych. Curtius, zaprzyjaźniony z wieloma 
współczesnymi sobie pisarzami, doskonale zdawał sobie z tego sprawę (Baron-
cini 1999: 74–75). Emblematem owego „neoklasycyzmu” lat dwudziestych stało 
się hasło rappel à l’ordre, powrotu do ładu, umieszczone przez Jeana Cocteau 
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w tytule zbioru esejów krytycznych poświęconych sztuce współczesnej (1926). 
Nowy klasycyzm zrodził się w reakcji na poczucie kryzysu, czy wręcz wyczer-
pania cywilizacji Zachodu, które kataklizm Wielkiej Wojny uświadomił my-
ślicielom i artystom. Powrót do źródeł antycznych stawiał przed twórcami po-
ważne wyzwania estetyczne i etyczne. Był nie tylko próbą odbudowania języka 
sztuki, realizującą się w „pogoni za harmonią” (Piccioni 1970: 211), której dzie-
ła starożytnych mistrzów były niedoścignionym wzorem – wobec niepokojów 
współczesności zinterpretowany na nowo antyk miał odegrać rolę nowego hu-
manizmu, wskazać ludzkości nowe ścieżki cnoty (Baroncini 1999: 25–27).

Klimat intelektualny i artystyczny epoki doskonale podsumowuje wspomnie-
nie (1963) jednego z bohaterów niniejszego studium, Giuseppe Ungarettiego:

Chciałbym, aby uświadomiono sobie, czego poszukiwała sztuka tamtych 
lat: Apollinaire pisze Jolie Rousse i czuje, że najwyższy czas rozstrzygnąć spór 
między tradycją a wynalazczością, między porządkiem a przygodą; La Jeune 
Parque Paula Valéry’ego zdumiewa muzyką słowa, która od cudów metryki 
wznosi się ku czystej architekturze; Strawiński zaczyna powściągać impet, 
podążając za przykładem wielkich kompozytorów muzyki XVII i XVIII wie-
ku; Picasso odkrywa Pompeje, Rafaela i Ingresa i nawraca się na klasyczne 
wyrafinowanie; Carrà, po tym jak porzucił futuryzm i na krótko rzucił się 
w wir przygody z metafizyką De Chirico, teraz u Giotta szuka tożsamości 
swego malarstwa. [...] [Ja] z pokorą powróciłem do lektury Jacopona, Dantego, 
Petrarki, Guittona, Tassa, Cavalcantiego, Leopardiego, szukając w ich poezji 
wskazówki, która pomogłaby rozkwitnąć na nowo mojej własnej twórczości.

Nie szukałem dziewięcio-, jedenasto-, siedmiozgłoskowca tego czy innego 
poety: szukałem jedenasto-, dziewięcio-, siedmiozgłoskowca włoskiej poezji; 
szukałem włoskiej poezji w jej ciągłości poprzez wieki, poprzez głosy tak róż-
ne i tak zazdrosne o własną oryginalność, i tak niepowtarzalne w wyrażaniu 
myśli i uczuć. Chciałem poczuć, jak bicie mojego serca rozbrzmiewa w harmo-
nii z biciem serca największych w mym mniemaniu synów tej ziemi, żarliwie 
przeze mnie kochanej (Ungaretti 1974: 824–825)1.

W wypowiedzi poety zawierają się trzy ważne wskazówki, pozwalające le-
piej uchwycić charakterystykę „nowego klasycyzmu”, zarówno w kontekście 
europejskim, jak i lokalnym, włoskim. Po pierwsze, Ungaretti zwraca uwagę na 
dwoistą naturę klasycyzmu lat dwudziestych, jego dialektyczne rozpięcie mię-
dzy „porządkiem” a „przygodą”, czyli ideałem klasycznej harmonii a estetyką 
awangardową, między potrzebą antycznego ładu a romantycznymi korzeniami 
europejskiego modernizmu, i jednocześnie na próby przezwyciężenia tych opo-
zycji wpisane w teoretyczny namysł nad celami sztuki i praktykę literacką. Ów-
czesne rozumienie klasycyzmu niewiele miało wspólnego z gładką neoklasycz-

 1 O ile nie zaznaczono inaczej – fragmenty tekstów oryginalnych w tłumaczeniu autorki.
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ną formą i mitologicznym sztafażem. Zakorzenione było w nietzscheańskiej wi-
zji starożytności jako fuzji żywiołów: apolińskiego i dionizyjskiego. Stąd wyni-
kała „niespokojna”, „dynamiczna” natura międzywojennego „powrotu do ładu”, 
podszytego tym, co pierwotne, nieuświadomione, gwałtowne. W interpretacji 
antyku powrócono też do romantycznych koncepcji starożytności jako dzieciń-
stwa ludzkości. Mity jawiły się w ten sposób jako odpryski zbiorowej pamięci 
pierwszych wieków istnienia ludzkości. Klasycyzm nie był zatem formalnym 
czy erudycyjnym ćwiczeniem – był metafizyczną podróżą do korzeni świata, 
próbą dotknięcia jego pierwotnej natury.

Debaty nad istotą klasycyzmu toczyły się w środowiskach literackich całej 
Europy (Baroncini 1999: 35–70). Dla myśli samego Ungarettiego ogromne zna-
czenie miały dyskusje w środowisku wpływowego francuskiego pisma „Nouvel-
le Revue Française”, z którym związani byli między innymi André Gide i Jean 
Paulhan (Baroncini 1999: 71–106).

Drugim ważnym wnioskiem, jaki wysnuć można ze wspomnienia Ungarettie-
go, jest zbieżność jego pojmowania klasycyzmu i tradycji z wizją Thomasa Ste-
arnsa Eliota, która odegrała niemałą rolę w kształtowaniu się nowej sztuki. Eliot 
utożsamia klasycyzm z pojęciem dojrzałości, które w literaturze oznacza, że

[...] poeta ma świadomość swoich poprzedników i że my mamy też świado-
mość poprzedników jego twórczości, tak jak dostrzegamy cechy dziedziczne 
u jakiejś osoby, która jest przecież indywidualna i jedyna (Eliot 1998: 69–70).

Klasycyzm jest więc świadomym i nieprzerwanym zanurzeniem w tradycji, 
którą Eliot postrzega jako ciągłą konfrontację z głosami przeszłości, umożliwia-
jącą uniwersalizację i sublimację własnego poetyckiego głosu. Ungaretti, wyra-
żający pragnienie „harmonii z biciem serca największych [...] synów” Italii, zdaje 
się definiować tradycję w ten sam sposób i aspirować w swej sztuce do podobnie 
rozumianego klasycyzmu (Baroncini 1999: 118). Z pokrewnym Eliotowi odczu-
waniem powinności poezji łączy się trzecia obserwacja, której w wypowiedzi 
włoskiego poety nie wolno zlekceważyć. Ungaretti wskazuje bowiem najbliższe 
sobie momenty rodzimej tradycji literackiej. Kreśli genealogię swej sztuki po 
1919 roku, której linia biegnie od poetów średniowiecznych, od Dantego i Petrar-
ki przez Tassa do Giacoma Leopardiego. Nieprzypadkowo są to poeci, w których 
dziele niezwykle mocno pobrzmiewa spuścizna starożytności. Widziana przez 
pryzmat doświadczeń konkretnej epoki, odczytywana w sposób niejednokrotnie 
polemiczny, zawsze jednak przywoływana jako idealny punkt odniesienia i od-
czuwana jako część lokalnej tradycji literackiej. To właśnie sposób przeżywania 
literatury antycznej jako miejscowego dziedzictwa stanowi o specyfice kontekstu 
włoskiego. Dialog ze starożytnością jest wręcz elementem mitu założycielskiego 
włoskiej literatury. Już dla Boccaccia wielkość Dantego i Petrarki nie ograni-
czała się do ich roli ojców literatury w volgare, do wytyczenia fundamentalnych 
ścieżek jej rozwoju. Za równorzędną zasługę twórca Dekameronu poczytywał 



54  Anita Kłos

im czerpanie z antycznych źródeł i zainicjowanie odnowy studiów klasycznych 
(Asor Rosa 1997: 38–39). Sam Petrarka jeszcze silniej odczuwał związek ze sta-
rożytnymi – rzymskimi – poprzednikami, polegający na wspólnocie doświad-
czanej przestrzeni geograficznej, ale i symbolicznej. Pisał: „sumus [...] non greci, 
non barbari, sed itali et latini”, stawiając intencjonalny znak równości między 
tym, co „italskie”, a tym, co „łacińskie”. Mając świadomość odrębności tych 
pojęć na poziomie historycznym, postulował, by połączyły się one w przestrzeni 
idealnej, na poziomie intelektualnym i kulturalnym (Asor Rosa 1997: 94–95). 
Zaszczepił to pragnienie całej późniejszej literaturze włoskiej.

Nowy klasycyzm we Włoszech lat międzywojennych zstępował więc ku sztu-
ce antyku drogą wiodącą przez doświadczenia kolejnych pokoleń twórców z Pół-
wyspu Apenińskiego. Tę podwójną perspektywę postrzegania klasycznego ide-
ału: spoglądania nań bezpośrednio z estetycznego i ideologicznego horyzontu 
początku XX wieku oraz odkrywania jego realizacji w dziełach kolejnych epok, 
potwierdzają słowa Sergia Solmiego (1899–1981), wybitnego poety i krytyka. 
Pochodzą one ze wstępu do zbioru Ed è subito sera („I nagle zapada wieczór”, 
1942) autorstwa Salvatore Quasimoda, drugiego z bohaterów naszego tekstu:

Złożona linia melodyczna poezji Leopardiego [...] zaczynała się jawić jako 
inny nieosiągalny ideał. [...] A od Leopardiego łatwo było cofnąć się dalej, 
docierać do głębiej ukrytych korzeni: po przezwyciężeniu manierycznego kla-
sycyzmu, królującego we wcześniejszym półwieczu, teraz oto słowo klasyków 
na powrót stawało się wzorem niewymuszonej i dotkliwej precyzji, oszczęd-
ności i szczerości wyznania, prostoty gęstej od nawiązań. I to właśnie u źródeł 
naszej poezji wysokiej, w surowości „dolce stil novo” odnajdowaliśmy po-
krzepiające zbieżności, jak aura nowego początku (Quasimodo 1960b: 15–16).

Warto zwrócić uwagę, że Solmi kreśli analogiczną do Ungarettiego drogę ku 
„słowu klasyków”, przez Leopardiego i poetów średniowiecznych. Akcentuje 
też pokoleniową wspólnotę twórczych poszukiwań, co ostatecznie powinno nas 
przekonać o rozpowszechnieniu i nieuchronnej złożoności interpretacji antyku 
w poezji Italii od lat dwudziestych przez kilka kolejnych dziesięcioleci. Niemoż-
liwością jest stworzenie kompletnego obrazu tego zjawiska w tak skromnym 
objętościowo studium. Niewątpliwie jednak każdy napotkany przykład uznać 
trzeba za wypadkową duchowego i intelektualnego klimatu epoki, która ratunku 
dla sztuki upatrywała w przeżyciu na nowo starożytnych reguł oraz w osobistej 
wrażliwości i erudycji konkretnego poety. Nawiązania do antyku znajdujemy na 
wszystkich poziomach wypowiedzi poetyckiej: i w warstwie formalnej, poprzez 
odpowiednie kody gatunkowe i figury retoryczne, i w warstwie intelektualnej, 
poprzez odwołania do mitologii i starożytnych toposów. Wybór Ungarettiego 
i Quasimoda, na których pragniemy skupić uwagę w dalszej części tekstu, po-
dyktowany jest konsekwentną i bardzo osobistą wizją starożytności, odpowied-
nio rzymskiej i greckiej, obecną w ich dziele.



Interpretacje antyku we włoskiej poezji pierwszej połowy XX wieku  55

Wspomnieć też należy o propagandowym wykorzystywaniu antyku, „łaciń-
skości”, przez państwo faszystowskie, wprost odwołujące się do potęgi starożyt-
nego Rzymu i korzystające z jego symboli (Feo 1986: 374). Choć w przypadku 
bohaterów niniejszego studium przeżycie kultury starożytnej wypływało niejako 
„od wewnątrz”, wynikało z określonej wizji literatury, propagandowe funkcjo-
nowanie antyku współtworzyło kontekst, w jakim przyszło im żyć i pracować.

Rzym Ungarettiego

Giuseppe Ungaretti (1889–1970) jest centralną postacią dwudziestowiecznej po-
ezji we Włoszech. Przeprowadził ją od ekspresjonizmu początków XX wieku, 
wypracowanego w kręgu legendarnego pisma literackiego „La Voce”, z którym 
sam współpracował, do doświadczenia hermetyzmu, poetyki symbolistycznej, 
która w latach trzydziestych zdominowała oblicze włoskiej sceny literackiej. 
Ungaretti, syn włoskich emigrantów, urodził się w egipskiej Aleksandrii. Wycho-
wał się w kulturze francuskiej, studiował na Sorbonie, w naturalny sposób wrósł 
w środowisko paryskiej awangardy sprzed pierwszej wojny światowej – przy-
jaźnił się z Apollinaire’m, znał Picassa, Cendrarsa, Jacoba. Jego dwujęzyczność 
i zanurzenie w literaturze francuskiej zaowocowały na wskroś awangardową 
dykcją, wyjątkową na tle tradycji poetyckiej Italii (Stasi 2000: 113). Debiutancki 
tom Ungarettiego, Il Porto sepolto („Pogrzebany port”, 1916), zbiór wierszy wo-
jennych, który przeredagowywany i uzupełniany o nowe cykle z czasem rozrósł 
się w tom Allegria („Radość”, ostateczna redakcja 1931), szokował skrótowością 
formy, wertykalizmem wersyfikacji, przełamywaniem typowych miar włoskiej 
poezji. „Pokiereszowany” język wczesnych wierszy Ungarettiego odpowiadał 
zawartej w nich egzystencjalistycznej refleksji, poczuciu wojennej traumy i du-
chowej pustki, przekonaniu o dewaluacji dotychczasowych form literackiej ko-
munikacji. Poeta skonstruował również w Allegria rozbudowany system osobi-
stej mitologii, której źródło tkwi w poczuciu braku zakorzenienia w konkretnej 
przestrzeni geograficznej, ale i symbolicznej. Posługując się odpryskami wła-
snej biografii, Ungaretti stworzył przenikającą dzieło sieć odwołań, w której 
króluje wyobrażenie nomady przemierzającego ekstrema egzystencji.

Przewartościowania, jakie dokonały się w twórczości włoskiego autora 
w 1919 ro ku, gdy wraz z innymi rozpoczął „pogoń za harmonią”, doprowadziły 
do radykalnych przemian w jego mitologii i wykrystalizowania się poetyki czer-
piącej obficie z tradycji, lecz – wedle zaleceń propagatorów nowego klasycyzmu 
– przeżywającej ją na nowo. A więc pieśni „największych synów” Italii przefiltro-
wanej przez doświadczenie awangardy. Ungaretti tłumaczył przełom biografią: 
w 1921 roku zamieszkał w Rzymie, gdzie odzyskał poczucie czasu i w którym 
odkrył artystyczną i religijną kolebkę cywilizacji Zachodu, a zarazem osobisty 
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azyl. Do jego liryki, wraz z historyzującą formą, wkroczyły antyczne mity, które 
zaczęły uzupełniać bądź całkowicie wypierać dotychczasowe autobiograficzne 
symbole. W 1933 roku ukazał się zbiór Ungarettiego zatytułowany Sentimento 
del tempo („Poczucie czasu”), podsumowujący dorobek lat dwudziestych. Rolę 
odwołań do kultury starożytnej poeta tłumaczy w następujący sposób:

W Sentimento del tempo obecne jest niemal systematyczne posiłkowanie 
się mitologią, które w żaden sposób nie było możliwe w Allegria. W drugiej 
części Sentimento brak Apollinów i Junon, lecz jakże mogłem nie poznać mi-
tów, starożytnych mitów, skoro mieszkałem w Rzymie, w Lacjum? Natykałem 
się na nie na każdym kroku, same napływały, odzwierciedlając moje stany 
ducha. To nie były słownikowe hasła, służące do wywoływania duchów, jakie 
często stawały przede mną w mieście, w którym żyłem. To nie były figury 
retoryczne, lecz coś w rodzaju oswajania mitów, które stały mi się bliskie do 
tego stopnia, że czułem potrzebę napisania wiersza takiego jak Giunone [...] 
(Ungaretti 1969: 532).

Rzeczywiście, w Sentimento del tempo starożytne mity, w których poeta wi-
dzi łącznik z najpierwotniejszą naturą człowieka, są trwale wpisane w poetycką 
scenerię. Jak słusznie zauważa Daniela Baroncini, poruszanie się po niej ozna-
cza serię epifanii, w nagłym błysku odsłaniających nieskażony bagażem wie-
ków świat pierwszych lat ludzkości. Pejzaż okolic Rzymu staje się symboliczną 
przestrzenią, w której pamięć o początkach świata zbiega się z teraźniejszością 
(Baroncini 1999: 187), mit natomiast – narzędziem umożliwiającym metafizycz-
ny wgląd w istotę rzeczywistości. Mechanizm ten dobrze widać w wierszu Fine 
di Crono (Śmierć Kronosa), który poeta nazwał „fantazją o końcu świata”:

Fine di Crono 

1925

L’ora impaurita
In grembo al firmamento
Erra strana.

Una fuligine
Lilla corona i monti,

Fu l’ultimo grido a smarrirsi.

Penelopi innumeri, astri

Vi riabbraccia il Signore!

Śmierć Kronosa

Krzyk zamarł.
Na łonie chmur
Zasypia godzina przerażeń.
Góry wieńczą się fioletową sadzą.
Reszta staje się milczeniem.
Gwiazdy, Penelopy niezliczone,
Pan bierze was w ramiona...
Oto jeszcze Olimp,
Wieczny kwiat snu...
O, ślepoto, runięcie nocy...

(Tłum. Artur Międzyrzecki, 
[w:] Międzyrzecki 1988: 520)
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(Ah, cecità!
Frana delle notti...)

E riporge l’Olimpo,
Fiore eterno di sonno.

(Ungaretti 1969: 128)

Na czas redakcji Sentimento przypada wykrystalizowanie się w filozofii 
Ungarettiego pojęciowej osi „niewinność – pamięć” (innocenza – memoria), 
w której badacze twórczości poety widzą zresztą najważniejszy klucz do jego 
dzieła. Jest to jego własna koncepcja ideału sztuki poetyckiej – program wyraź-
nie wyrastający z dylematów i zdobyczy klasycyzmu lat trzydziestych. O tym, 
jak wielkie znaczenie Ungaretti mu przypisywał, świadczy choćby to, że jedyna 
antologia tekstów krytycznych i estetycznych poety, która ukazała się za jego 
życia w języku francuskim i nad której przygotowaniem osobiście czuwał, nosi 
taki właśnie tytuł: Innocence et mémoire. Swoje przemyślenia w tej kwestii po-
eta zawarł w trzech artykułach zatytułowanych w ten sam sposób, powstałych na 
przestrzeni 1926 roku. Ungaretti zwraca w nich uwagę na fakt, jaki dokonał się 
w epoce pierwszych humanistów („po Petrarce”), a mianowicie zerwanie łącz-
ności między sztuką i rzeczywistością nadprzyrodzoną. Ponieważ wraz z utratą 
swej funkcji sakralnej poezja utraciła zdolność do wyrażania boskości, ta odda-
liła się od człowieka, stając się dlań niepoznawalna. Ludzkość nie miała więc 
innego wyboru, jak zejść w głąb siebie, zatrzasnąć się w dziedzinie pamięci.

Pamięć, którą Ungaretti rozumie jako nawarstwianie się tradycji (utożsamionej 
z takimi pojęciami jak umiar, uczoność, technika i retoryka, ład, harmonia), stop-
niowo wyparła z życia twórczej praktyki ludzkości pierwotną, „przedadamową” 
niewinność, którą poeta pojmuje za Giacomem Leopardim jako zdolność do popeł-
niania grzechu bez odczuwania wyrzutów sumienia. Ungaretti przywołuje tu więc 
wielki literacki mit i jedną z dramatycznych tęsknot romantyzmu, który źródeł 
utraconej niewinności szukał w niewinności „cywilizacyjnej” dzieci i „dzikich”. 
W rozważaniach autora Vita d’un uomo („Życie pewnego człowieka”) pojęcie nie-
winności odnosi się przede wszystkim do domeny artystycznej kreacji. W swej 
interpretacji niewinności bliski jest on nietzscheańskiemu pojmowaniu żywiołu 
dionizyjskiego: niewinność to senne marzenie, szał, brak umiaru, poetyckie unie-
sienie, pasja, chaos, anarchia. Te przeciwstawne tendencje – z jednej strony potrze-
ba ładu, z drugiej – niespokojny duch poezji, przeplatające się w filozofii Ungaret-
tiego, pogodzić można w oksymoronie „niewinnej pamięci” (memoria innocente), 
który „poprzez te przeciwieństwa odkrywa pierwotny związek anarchii i harmo-
nii” (Baroncini 1999: 254–255). Ów program sztuki nierezygnującej z pamięci, lecz 
jednocześnie „niewinnej” jest w przekonaniu poety perspektywą i priorytetem dla 
współczesnej poezji, która w czasie wojny nie tylko doświadczyła „horroru wiecz-
ności”, ale zyskała też bezpośrednie przeżycie niewinności (Ungaretti 1974: 131).
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W swej twórczości poetyckiej Ungaretti aż do śmierci korzystał z wypraco-
wanych w latach trzydziestych teoretycznych koncepcji i sposobów kształtowa-
nia wiersza. Absolutne wyżyny poetyckiego mistrzostwa, a zarazem najbardziej 
osobiste przeżycie antyku stanowi La terra promessa („Ziemia obiecana”, 1950). 
Poemat, będący liryczną opowieścią o starości, osnutą wokół losów bohaterów 
Eneidy Wergiliusza, aż gęsty jest od intertekstualnych nawiązań i retorycznych 
gier, również z repertuaru literatury starożytnego Rzymu. Symbolicznym przy-
pieczętowaniem maestrii Ungarettiego jest Recitativo di Palinuro („Recytatyw 
Palinurusa”) – utwór pisany arcytrudną sekstyną liryczną, wywodzącą się z tra-
dycji prowansalskiej, od Arnaut Daniela. Jednak tym, co najbardziej uderza 
w późnych wierszach poety, jest zbieżność rzeczywistych losów Ungarettiego 
z losami przywoływanych przezeń antycznych bohaterów. W zdumiewający 
sposób życie splotło się z mitem.

Grecja Quasimoda

Salvatore Quasimodo (1901–1968), w 1959 roku uhonorowany literacką Nagrodą 
Nobla, dzieciństwo i młodość spędził na Sycylii, głównie w Mesynie. Choć miał 
za sobą pierwsze próby poetyckie, w wieku lat osiemnastu opuścił wyspę, by 
studiować w Rzymie nauki rolnicze. Studiów nie ukończył, nigdy też nie powró-
cił na Sycylię. Konsekwencją objęcia posady geometry w Ministerstwie Robót 
Publicznych były częste przeprowadzki, najpierw do Reggio Calabria, potem do 
Genui i Mediolanu (rzucił ją ostatecznie w 1938 roku, już jako uznany poeta). 
Pod koniec lat dwudziestych, poprzez szwagra, wybitnego pisarza Elia Vittori-
niego, Quasimodo nawiązał kontakt ze środowiskiem florenckich krytyków i po-
etów skupionych wokół pisma literackiego „Solaria”, którzy wysoko ocenili jego 
utwory. W 1930 roku nakładem „Solarii” ukazał się debiut poety, tom Acque 
e terre („Wody i lądy”). A potem kolejne zbiory, z których najważniejsze to Oboe 
sommerso („Zatopiony obój”, 1932), Erato e Apòllion („Erato i Apollon”, 1938), 
Ed è subito sera, czy powojenny Giorno dopo giorno („Dzień po dniu”, 1947).

Sztokholmscy akademicy nagrodzili Quasimoda za „jego liryczną poetykę, 
w której żarliwym klasycyzmie wyraża się tragizm współczesnej egzystencji”. 
„Żarliwy klasycyzm” Quasimoda niemal od początku był znakiem rozpoznaw-
czym jego poezji. Podobnie jak w przypadku Ungarettiego, w naturalny sposób 
wyrasta on z poetyckiego pejzażu, jest dowodem głębokiego, niemal fizycznego 
przeżycia kultury korzeni, z jej mitami i literaturą. 

Punktem odniesienia dla Quasimoda jest jednak nie tradycja antycznego Rzy-
mu, lecz Grecji. Poeta umiejscawia bowiem własne korzenie w kulturze sycylij-
skich kolonii założonych przez starożytnych Greków. W wierszu Micene („My-
keny”) z późnego zbioru La terra impareggiabile („Ziemia niezrównana”, 1958) 
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nazywa się wprost „sycylijskim Grekiem”. Sycylia Quasimoda przesycona jest 
mitem, który w jego rękach staje się narzędziem pozwalającym na rozbudowanie 
pejzażu wyspy o wymiar transcendentalny (Van den Bossche 2003: 27). Z per-
spektywy tradycyjnej mitologii Sycylia to siedziba bóstw i sceneria mitycznych 
wydarzeń, z perspektywy biograficznej poety – wykreowany nostalgią wielki 
osobisty mit, korzystający z dwóch powszechnie znanych toposów: magicznej 
krainy dzieciństwa i terra d’Ulisse, Itaki, ziemi obiecanej. Mitotwórczy jest 
też sposób, w jaki poeta traktuje sam obraz wyspy (Van den Bossche 2003: 26). 
W estetyce hermetyzmu wyspa to symbol metafizycznej samotności, uwalnia-
jącej od czasu i historii, bynajmniej nie idyllicznej, przeżywanej zarazem jako 
przywilej i przekleństwo (Stasi 2000: 109). U Quasimoda nakłada się on na topos 
Sycylii utrwalony w literaturze włoskiej: krainy tajemniczej i pierwotnej, w któ-
rej bukolicznym pejzażu czają się niepokojące siły i mroczne namiętności.

Każde słowo poetyckie Quasimoda, samo w sobie dążące do antycznej klarow-
ności, wyrasta z tej złożonej, wieloznacznej tkanki. Wszystkie jej poziomy łatwo 
odczytać także w wierszach, w których brak literalnych odwołań do mitologii. 
Przykładem niech będzie utwór Latomíe (Grobowce) z tomu Erato e Apòllion:

Latomíe

Sillabe d’ombre e foglie,
sull’erbe abbandonati
si amano i morti.

Odo. Cara la notte ai morti,
a me specchio di sepolcri,
di latomíe di cedri verdissime,

di cave di salgemma,
di fiumi cui il nome greco
è un verso a ridirlo, dolce.

(Quasimodo 1960b: 115)

Grobowce

Sylaby cieni i liści,
na trawach opustoszałych
kochają się umarli.

Słyszę. Noc jest dla zmarłych przy-
stanią,
dla mnie – zwierciadłem mogił,
grobowców zielonych od cedru,

kopalń kamiennej soli,
rzek, których greckie imię
to wiersz do najsłodszych powtórzeń.

(Tłum. Jerzy Ficowski, [w:] Quasi-
modo 1961: 38)

Należy zaznaczyć, że Quasimodo najchętniej sięga po mity topograficznie osa-
dzone we wschodniej części Sycylii, w okolicach Syrakuz, jak mit o Acisie i Gala-
tei czy historia Aretuzy i Alfejosa. Wydobywa w ten sposób namacalny związek 
antycznej przeszłości z pejzażem – sycylijskie „rzeki, których greckie imię” (Ana-
pos, Alfejos), uświadamiają czytelnikowi poprzerastanie rzeczywistości mitem, 
boskością, poezją. Najbardziej znamienna jest w dziele Quasimoda interpretacja 
postaci cyklopa Polifema i jego spotkania z Ulissesem, w której zawiera się klucz 
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do zrozumienia więzi łączącej poetę z Sycylią. Quasimodo akcentuje chtonicz-
ną naturę Polifema, jego związek z żywiołem ziemi, brutalną, prymitywną siłę. 
W postaci Ulissesa podkreśla zaś jego ciekawość inności, która każe mu wejść 
w świat Polifema, oraz inteligencję, która pozwala mu go okiełznać. Łatwo się 
domyślić, że Polifem staje się tu uosobieniem wyspy z jej niepokojącą dzikością. 
Ulisses to z kolei alter ego autora, który poprzez poezję narzuca naturze własny 
porządek (Van den Bossche 2003: 29–32). Relacja między nimi nie sprowadza 
się jednak do prostej opozycji. „Ja” liryczne rozdarte jest między perspektywą 
Polifema i perspektywą Ulissesa, gdyż pierwotna rzeczywistość cyklopa jest rze-
czywistością korzeni Ulissesa poety (Van den Bossche 2003: 31). Uderzająca jest 
w poezji Quasimoda owa umiejętność wyrażenia poprzez starożytny mitologicz-
ny szablon tak osobistych, skomplikowanych doświadczeń. Jeszcze bardziej ude-
rzające jest odkrycie, że greckie mity w jego interpretacji nie tylko stanowią uni-
wersalny kulturowy kod, ale w późnych zbiorach znakomicie mu służą do opisu 
współczesnej rzeczywistości. Oto jeden z najwymowniejszych obrazów rozpadu 
świata po drugiej wojnie światowej, pochodzący z wiersza Auschwitz (Oświęcim): 
„[...] Come subito / si mutò in fumo d’ombra / il caro corpo d’Alfeo e d’Aretusa” 
(Quasimodo 1960b: 229) („[...] Jak nagle / w dym przemieniło się cienia / drogie 
ciało Aretuzy i Alfea!” [Quasimodo 1961: 97–98]). Poeta oswoił mit do tego stop-
nia, że stał się on organicznym składnikiem jego poetyckiego języka.

W 1940 roku ukazał się przygotowany przez Quasimoda zbiór przekładów 
utworów poetów starogreckich pt. Lirici greci („Lirycy greccy”). Translatorski 
dorobek poety miał z czasem powiększyć się o inne utwory klasyków, na czele 
z Georgikami Wergiliusza (1945) czy Królem Edypem Sofoklesa (1946), ale to 
tom Lirici greci zyskał największe uznanie i na trwałe wpisał się do kanonu lite-
ratury włoskiej. Od samego początku krytycy widzieli w nim przede wszystkim 
dzieło poetyckie tout court, traktujące oryginał jako punkt wyjścia do liryczne-
go namysłu, co jedni poczytywali autorowi jako zarzut, inni zaś – jako zaletę 
(Gendrat 2003: 33; Stasi 2000: 93). Obecnie uchodzi za najpełniejszą realizację 
poetyki hermetycznej w twórczości Quasimoda, a w oczach niektórych history-
ków literatury za najwybitniejsze osiągnięcie w jego dorobku lirycznym (Gen-
drat 2003: 34).

Pojmowanie przekładu nie tyle jako rekonstrukcji filologicznej, lecz jako po-
etyckiego wyzwania samego w sobie, było jak najbardziej zgodne z założeniem 
obowiązującym w kręgu florenckich hermetyków (Stasi 2000: 94). Niemal każdy 
z najważniejszych poetów i krytyków lat trzydziestych odkrywał w przekładzie 
dla siebie i innych kolejne oblicza literatury światowej, oddalone w czasie i prze-
strzeni. Na tym tle translatorskie doświadczenia Quasimoda znów są podróżą 
do wnętrza tradycji, zstępowaniem w głąb własnego dziedzictwa literackiego, 
w którym przekłady literatury starogreckiej od czasów humanizmu pełniły rolę 
niezwykle istotną (Borello 1973: XXXVII). Jak pisze Manara Valgimigli, „nie 
było takiej poetyckiej wiosny, która nie wierzyłaby, że zwracając się ku Grecji, 
nabędzie gwarancję wierności tradycji i szlachetności” (cyt. za: Borello 1973: 
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XXXVII). Quasimodo ma poczucie, że wpisuje się w tę tradycję: „To ja dałem 
Safonie, Alkajosowi, Ibikosowi i Erinnie mój język – jak Pindemonte i Monti2 
oddali swój Homerowi” (Quasimodo 1960a: 42).

Niewątpliwie w Lirici greci autorytetem klasyków uświęcone zostaje dwu-
dziestowieczne upodobanie do fragmentu (Stasi 2000: 95), cechujące również 
oryginalną poetykę Quasimoda. Jednak to nie tylko Quasimodo „oddał swój 
język” tłumaczonym lirykom, dostosowując je do najbliższej sobie formy. Rów-
nież poeci klasyczni wpłynęli na jego artystyczne wybory, od obrazowania po 
specyficzne kształtowanie składni (Gendrat 2003: 36–43), udzielając mu kolej-
nej ważnej w literaturze włoskiej lekcji poetyckiej szlachetności.
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Interpretazioni dell’antichità nella poesia italiana del Novecento.
Giuseppe Ungaretti e Salvatore Quasimodo

R I ASSU NTO

L’intervento è dedicato alle interpretazioni del classico nelle opere dei due grandi protagoni-
sti del Novecento letterario in Italia, Giuseppe Ungaretti e Salvatore Quasimodo. La cultura 
antica è un importante punto di riferimento della lirica ungarettiana a partire da Sentimento 
del tempo (1933), la seconda raccolta dell’autore. Per Quasimodo, praticamente sin dal suo 
debutto Acque e terre (1930), l’antichità costituisce un filtro attraverso il quale lui vede e de-
scrive il mondo. In ambedue i poeti la tradizione antica si inserisce profondamente nella loro 
mitologia personale. Questo classicismo specifico bisogna analizzare in un duplice contesto, 
come conseguenza di una particolare sensibilità poetica e come frutto delle ricerche dell’e-
poca, che postulava un rappel à l’ordre. Il „ritorno all’ordine” doveva realizzarsi nel rivivere 
dell’arte classica che, dopo l’orrore della prima guerra mondiale, sembrava una garanzia del 
rinnovo morale ed estetico della cultura e della civiltà mondiale.
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