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È frequente che gli inizi dei poeti nati nelle Marche siano con-
notati dalla lettura e dall’amore di Giacomo Leopardi, peraltro
presente in molti autori del Novecento che, pure, non sono
stati spinti dalle colline e il mare in lontananza, dalle ginestre, ma
che si sono scoperti poeti sull’onda emotiva della fine della
giovinezza o dell’adolescenza, cioè dell’innocenza. 

Gli inizi sono stati tuttavia un lampo, ognuno,
poi, ha trovato una strada sua e singolare
per esperienza e scrittura, sensibilità,
intenti e risultati. Per esempio, i poeti
“usciti” poco prima o poco dopo la
seconda guerra mondiale: Franco
Matacotta prende a tema la guerra e
la resistenza, quindi la Milano degli
anni cinquanta; Luigi Di Ruscio si
ispira al sociale per investigarvi
acerbità e sopraffazioni; Anna
Malfaiera si affida ad una poesia
sperimentale urticante. 

Paolo Volponi entra, invece, –
con una forza ed una energia poe-
tica che ne fa uno dei maggiori
poeti e scrittori italiani – nel con-
trasto tra mondo della natura e
mondo dell’industria (e mondo del
capitale economico e finanziario), tra
mondo dell’esistente e mondo della
possibilità, come ha messo in rilievo
Capodaglio nell’ultimo numero del 2005
di Italia & Italy.

La generazione successiva prenderà a
sostegno via via la memoria, la vita quotidiana,
lo scarto tra l’attesa e la presenza, l’amore, i conti
della esistenza soggettiva che non tornano, lo sguardo
dentro la realtà anche politica o sociale. Lo farà con l’invettiva
ed il sarcasmo (Ercole Bellucci), con la lingua vigile della malin-
conia (Leonardo Mancino), con una cadenza memoriale
(Umberto Piersanti), affidandosi al mito contro la desolazione
(Luigi Martellini), con sottolineature ironiche e ritmi che
stringono sulla chiusura – il presente – o rilasciano apertura –
il desiderio di futuro – (Eugenio De Signoribus), con il disincan-
to anche appassionato (Guido Garufi), recuperando la terzina
contro l’impoverimento della sostanza culturale ed umana
(Gianni D’Elia), con la lucida visione delle cose dell’oggi proiet-
tate nel domani (Remo Pagnanelli). O con la forza trascinante
del dialetto (nel caso anconetano) per una ripresa e continu-

Gyakran megtörténik, hogy a Marche régióban született költôk el-
sô próbálkozásait a Giacomo Leopardi iránt érzett szeretô tisztelet,
mûveinek olvasása jellemzi. Ez peresze nem csak velük fordul elô, de
Leopardi hatása kimutatható a XX. század számos olasz szerzôjé-
nél. Ezeket a költôket nem a dombos tájak, a messzeségben feltûnô

tenger, vagy a hangulatos rekettyések ihlették, hanem a
fiatalság, a kamaszkor, vagyis az ártatlanság korá-

nak végét jellemzô érzelmi hullámzások köze-
pette értek költôvé.

A kezdet ugyanakkor a villámcsapás se-
bességével érte utol a költôi vénával meg-
áldottakat, közülük késôbb mindenki
megtalálta persze a maga egyedi, csak
rá jellemzô útját az életben, az írás-
ban, a sajátos érzékenységben, szán-
dékokban és eredményekben. Példa-
ként említsük azokat a költôket,
akik kevéssel a II. világháború elôtt
vagy után tûntek fel. Franco Mata-
cotta témái például a háború és az
ellenállás, majd késôbb az ötvenes
évek Milánója köré csoportosulnak.
Luigi di Ruscio a társadalmi problé-
mákból meríti az inspirációt, azok
keserûsége, durvasága foglalkoztatja.

Anna Malfaiera költészete szúrósan kí-
sérleti jellegû.

Ezzel szemben Paolo Volponi olyan
energiával, költôi erôvel robban be az iro-

dalomba, hogy az egyik legnagyobb olasz író,
költô válik belôle. A természet és az ipari ter-

melés, a gazdasági és pénzügyi tôke ellentmon-
dásokkal terhes valóságába lép be, ott lavíroz költé-

szetével a létezô világ és a lehetôségek világa között, mint
azt Capodaglio is kiemelte az Italia&Italy 2005. évi utolsó számában
megjelent írásában.

A következô generáció költészetében lassacskán tért nyernek
olyan motívumok, mint az emlékezet, a mindennapi élet, a vára-
kozás és a jelenlét közötti idôtöredékek, a szerelem, az ered-
ménytelen számvetés a létezés szubjektív momentumaival, a va-
lóságba behatolás, legyen az akár politikai vagy társadalmi való-
ság is. Erre a költészetre jellemzô a nyelvi találékonyság és szar-
kazmus (Ercole Bellucci), a melankólikus írásmód (Leonardo Man-
cino), a múltból örökölt hanglejtés (Umberto Piersanti), a bizalom
mitoszának megjelenése a kétségbeeséssel, vigasztalansággal
szemben (Luigi Martinelli). Költôi nyelvezet ez irónikus beütéssel

Poeti delle Marche
“Un’isola di poesia nel cuore d’Italia”

Marche költôi
„A költészet szigete Itália szívében”
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azione di identità.
Una generazione
anche al femminile,
nel panorama lettera-
rio e poetico almeno
dagli anni settanta in
poi, nella cui poesia di
nome in nome senti
l’eco di ciò che non è
stato ed era promes-
so (Anna Vichi
Albanesi), l’accento
sul male del mondo
(Allì Caracciolo), la
religiosità della crea-
tura (Enrica Loggi), la
quotidianità che
sbanca l’idealità
(Patrizia Papili), l’in-
torno che diventa
interno vitale (Silvia
Cecchi).

Lo spazio mi
costringe a fermarmi. Vi sarà modo di parlare di altri o dei tenta-
tivi emersi dagli anni novanta del novecento. Perché, come ha
scritto Carlo Bo, le Marche “sono un’isola di poesia nel cuore
dell’Italia”.

In quest’isola ci sono anche i miei librini: Un altro tempo
(1972), Albero e foglia (1982), Sinopia per appunti (1997), Poe-
sie (2000), Versi alfabetici (2004) e versi diversi in edizioni
d’arte. Sui quali riporto le parole di un critico, tra altri,
Gualtiero De Santi: “Lo stile lirico di questa scrittura – ormai

una cifra stilistica
della poetessa – si
chiude entro spazi e
incisi dubitativi,
tenendosi tra punti
di interrogazione, rif-
lessi corporali e con-
trappunti psichici
(…) pretende o
almeno cerca d’aver
adito al dire, adito
alle parole che con-
giungono in un solo
tratto la rabbia, il
dolore e l’ira, ma
anche la gioia, la mal-
inconia, lo spirito
critico, anche l’attesa
di futuro (sempre
presente nell’oriz-
zonte di questa scrit-
tura)”. 

Maria Lenti

és olyan ritmusokkal,
melyek olykor körbe-
zárják a jelent, oly-
kor megnyílnak a jö-
vô iránti vágyakozás
elôtt (Eugenio De
Signoribus). Megjele-
nik itt a néha szen-
vedélyes kiábrándu-
lás (Guido Garufi),
az emberi és kultu-
rális teljesítmény el-
s z e g é n y e d é s é v e l
szemben visszatér a
háromsoros vers-
szak, a terzina
(Gianni D’Elia), visz-
szatér a ma dolgaira
értelemmel tekintô,
de ugyanakkor a jö-
vôbe projektált látás-
mód (Remo Pag-
nanelli). De itt van
az önazonosság folyamatosságát és újratermelôdését elôsegítô
nyelvi dialektus elragadó bája (az ancónai nyelvjárás esetében). Ez
a generáció egyben nôiesedést is hozott az irodalmi és költészeti
horizonton legalább is a hetvenes évektôl kezdve. Ebben a nôi köl-
tészetben, ahogy haladunk elôre névrôl névre visszhangzik min-
den olyasmi, ami ígéret volt és minden, ami nem (Anna Vichi
Albanesi), a hangsúly a világ rossz dolgaira helyezôdik (Allí Carac-
ciolo), megjelenik a teremtés vallásossága (Enrica Loggi), itt van a
hétköznapiság, mint az idealizmus trónfosztója (Patrizia Papili) és
a környezet, amely a
belsô létezés alapvetô
részévé válik (Silvia
Cecchi).

A terjedelmi korlátok
itt megállásra kénysze-
rítenek. Bizonyosan lesz
alkalom arra, hogy má-
sokról is szót ejtsünk,
hogy beszéljünk azokról
a költôi kísérletekrôl,
melyekkel a XX. szá-
zad kilencvenes évei
szolgáltak. Mert aho-
gyan Carlo Bo is írta,
Marche régió „a költé-
szet szigete Itália köze-
pén”.

Ezen a szigeten ott
vannak az én könyvecs-
kéim is: Egy másik idô
(1972), Fa és levél
(1982), Vörös betûs
jegyzetek (1997), Versek (2000), Versszakok ábécében (2004) és
különbözô versrészletek môvészeti kiadványokban. Szeretném itt egy
kritikus, Gualtiero De Santi sorait idézni: „Az írások lírai stílusát jel-
lemzik – ez már a költônôt mindenki mástól megkülönböztetô egyé-
ni stílus – a meghatározott térbe, rövid, kétséget kifejezô közbeszúrt
mondatok és kérdôjelek közé zárt szövegek, utalások a testiségre lé-
lektani ellenpontozással (…) megkövetelve, de legalább is keresve a
mondanivaló megértetésének útját, megértetni a szavakat melyek
egy, egyetlen egységben jelenítik meg a düh, a fájdalom, a harag, de
az öröm, a melankólia, a kritikai szellem, és a jövôvárás (ez egyéb-
ként mindig jelen van e költészet horizontján) jelenségét is”.

Maria Lenti

The poets of the Marches, at the beginning of their careers, have often reflect-
ed in a conspicuous way the influence of Giacomo Leopardi. But later, as they
have matured, virtually every one of them – from Volponi to Bellucci to D’Elia
– has found his own personal and original style. This is also true of the gen-
eration of female writers – like Albanesi, Loggi and Cecchi – who have taken
their places in the literary and poetic canon of the Marches since 1970. It is to
this generation that Maria Lenti, author of Versi Alfabetici, belongs. 
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