Dante Alighieri: Isteni
színjáték

Dante (1265 – 1321)


Költő, tudós, politikus



Olaszul írt, köznyelven (az olasz nyelvre tett hatása óriási)



Firenzében született (irodalmi, művészeti, tudományos központ ekkor,
valamint véres politikai csatározások színhelye)



„dolce stil nuovo”: édes új stílus (olasz költői iskola a 13. század második
felében. Jellemzi az olasz köznyelv használata. A szerelemről
intellektuálisan beszélő líra, a női szépséget elevenen festik le.)



Végül saját pártja száműzte a városból, azzal vádolták, hogy az
ellenpárttal rokonszenvezett



Kilencéves korában megpillantott egy nyolcesztendős lányt (Beatricének
nevezi), meghatározó találkozás. A lány fiatalon meghalt, ez megrázta a
költőt. Magasztalta műveiben elérhetetlen kedvesének szépségét.



Ravennában halt meg



Fő műve: Divina Commedia (Isteni színjáték), megírásának ideje: 1307–1321



Mindhárom műnem sajátosságai fellelhetők



Emléket állít ebben is Beatricének (a szentek közé emeli)

„Dante síron túli szerelme a középkori szerelem örök érvényű nagy jelképe marad, a szerelemnek, amely
már olyan tiszta és magasztos, hogy hordozói csak az öröklétben találkozhatnak, mint a végtelenbe futó
párhuzamos sugarak.” (Szerb Antal)


Hatása Magyarországon is jelentős, Babits Isteni színjáték fordítása elismert



Dantisztika (önálló tudomány)



Eredeti címe: Komédia (az „isteni” szót az utókor toldotta hozzá). Azért nevezi el így, mert
viszontagságosan kezdődik, de szerencsésen ér véget.



Az Isteni színjáték a maga korának legteljesebb enciklopédiája (széleskörű ismereteket tartalmaz)



A középkori szellemiség összegzője, valamint a születésben levő reneszánsz első képviselője



Allegorikus beszédmód jellemzi (politikai, tudományos, filozófiai, vallási, művészeti témaként is
értelmezhető)

Isteni színjáték



Misztikus utazás a másvilágba: pokol, purgatórium,
mennyország (lelkiállapotok)



A főhőse és elbeszélője Dante , aki „az emberélet útjának
felén” eltéved egy mély és sötét erdőben. Itt találkozik a
híres ókori latin költővel, Vergiliusszal, akit Beatrice
küldött, hogy vezesse őt a szabadulás útjára.



Az ember boldogságát keresi a főhős, vallásos emberként,
hogyan juthat el a jóhoz, hogyan tisztulhat meg.



A mű szerkezete a keresztényi erkölcstan szerint épül fel.
A kereszténység eszméit és az antik kultúrát is felidézi
(akkori kultúra, természettudományok ismeretei, antik
filozófia, középkori teológia).



Vergilius mint író, eszményképként jelenik meg

„Az emberélet útjának felén
egy nagy sötétlő erdőbe jutottam,
mivel az igaz útat nem lelém.
Ó, szörnyü elbeszélni mi van ottan,
s milyen e sűrü, kúsza, vad vadon:
már rágondolva reszketek legottan.
A halál sem sokkal rosszabb, tudom.
De hogy megértsd a Jót, mit ott találtam,
hallanod kell, mit láttam az uton.
Akkortájt olyan álmodozva jártam:
nem is tudom, hogyan kerültem arra,
csak a jó útról valahogy leszálltam.”
1300 nagycsütörtökön indul útjára
E/1.
nagypéntekre virradó éjszaka

Dante ekkor 35 éves

Salvador Dalí, a Pokol illusztrációja - 1.
ének, az utazás kezdete (1960)

Vadállatok törnek rá (a lélek és a firenzei társadalom sötét erői)
Három allegorikus vadállat:
foltos bőrű párduc (kéjvágy)
oroszlán (gőg és erőszak)
vézna, örökké éhes nőstényfarkas (kapzsiság)
Allegória: képletes beszéd, egy erkölcsi eszmének, elvont fogalomnak egyszerű megszemélyesítése
vagy érzékelhető képben való ábrázolása.

A Pokol kapujának felirata (3. ének)
„Én rajtam jutsz a kínnal telt hazába,
én rajtam át oda, hol nincs vigasság,
rajtam a kárhozott nép városába.
Nagy Alkotóm vezette az igazság;
Isten Hatalma emelt égi kénnyel,
az ős Szeretet és a fő Okosság.
Én nem vagyok egykoru semmi lénnyel,
csupán örökkel; s én örökkön állok.
Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel!”
(Pokol, III. 1-9.)
Isten hatalmassága
Geocentrikus világkép

Sandro Botticelli: Dante poklának felépítése

Pokol


A pokol körei tölcsérszerűen, lefelé egyre kisebb területeken helyezkednek el a
föld belsejében. A föld középpontjában, félig jéghegybe fagyva áll a sátán, a
három fejű Lucifer.



A bűnök nagysága, súlyossága alapján kerül az ember a pokol köreibe.



Politikai ellenfeleit a pokolba helyezi, míg eszményképei a boldogabb helyekre
kerültek. Az árulók kapják a legsúlyosabb büntetést, közülük is a politikai árulók
a legsúlyosabbat.



A legmélyebb bugyrában van Brutus, Cassius, Júdás.



A hős kíváncsian járja végig a pokol birodalmát, kutatja, hogy kivel mi történt.

Elismeri a büntetés jogosságát, de szánja is őket a sok szenvedésük miatt. Sikolyok,
jajveszékelések, kibírhatatlan bűz terjeng, káromlások, így Dante többször is
felzokog.

Paolo és Francesca története
„Szerelem vitt kettőnket egy halálba.”(Dante: Isteni
színjáték, 5. ének)


Rend és hierarchia uralkodik a pokolban is



A Pokol 2. körében szenvednek a szerelem bűnösei, akiket Dante szánakozva néz.



Kiemelt figyelmet kap egy szerelmi történet: Francesca és Paolo még az őket tovasodró szélben sem
szakadnak el egymástól, együtt szenvednek még itt a Pokolban is. Egy középkori lovagregény olvasásakor
kezdődött az ő szerelmük, amire csak elhallgatásalakzatként történik utalás:

„Aznap többet nem olvasánk azontúl”
Francesca ajkáról háromszor jajdul fel a szerelem szó, hiszen ez volt csupán a bűnük.

Reneszánszi vonás: beteljesült szerelem

Találkozás Odüsszeusszal



Odüsszeusszal is találkozik (a hamis tanácsadók között – a trójai faló miatt) Őt nem
említi bűnösként, hiszen ő a világot megismerni vágyó hős. A VIII. kör 8. bugyrában
találkozik vele. Vergilius szólítja meg a lobogó tűzben égő hőst.



A beszélgetésből megtudjuk a hős későbbi sorsát és halálát, ami nem egyezik meg
az eposzban ismerttel: Odüsszeusz számára a kíváncsisága, a világ megismerésének
vágya erősebb volt, mint a szerelem. Újra útnak indult: Gibraltárt, Herkules
oszlopát is elhagyva, megpillantott egy hegyet, ami a purgatórium hegye lehetett.
Élő ember oda nem juthat el a tengeren keresztül, ezért a vihar elpusztítja
Odüsszeusz hajóját.

Giovanni Stradano, a Pokol illusztrációja - 8.
ének, Flégiász a Sztüx révésze (1587)



William Blake, a Pokol illusztrációja - 31.
ének, Anteusz (1824-27)



Gustav Doré, a Pokol illusztrációja - 8.
ének, átkelés a Sztüxön (1861)



A föld túlsó oldalán található a purgatórium hegye, a
legtetején pedig a mennyország.



A purgatóriumba a rossz szándékú emberek kerülnek, akik a
szenvedés által megtisztulhatnak.



A Paradicsomba való megérkezése 1300, húsvét hetének
szerdája, ahova Vergilius nem léphet be.



Találkozás Beatricével, az utat vele folytatja. A legszélső
égkör, ahol a Kristályég határán túl megpillantja a
Háromszemélyű Egy Istent. Felszállnak az egyre fényesebb
körökbe.



Paradicsomi lét lényege: az ember megszabadul saját
személyiségének korlátjaitól. Képessé válik arra, mire a földi
életben soha.

A mű tehát az emberi lélek útja Istenhez.

Gustav Doré, a Paradicsom illusztrációja - 31.
ének, az Empíreum (1868)



A középkori szokásoknak megfelelően nyelven kívüli jelrendszert is használ.

számmisztika:
3 rész, mindegyik rész 33 énekből áll. Ezekhez kapcsolódik egy előhang, ami bevezeti a művet,
így összesen 100 énekről van szó. Egy-egy versszak három sorból áll, ennek neve tercina. Az
első rím kivételével minden rím hármas, rímképlet: aba bcb cdc…

A 3 túlvilági szint is 3X3 részből áll össze: 9 kör, 9 gyűrű, 9 égkör
3 (Szentháromság: Atya, Fiú, Szentlélek),
9 (a tökéletesség, Beatrice jelképe)
33 (Jézus életkora halálakor)
100 (teljesség, Biblia)

Dante a kezében tartja az Isteni színjátékot



Egyetemes műről lévén szó, az egész emberiségről szól



Emberiségköltemény (a lét értelmének a keresés): általában az egész
emberiség vagy az emberi lét általános sorskérdéseit jelenítik meg, s
alapjuk általában valamely mitikus történet. Részben a korábbi
évszázadokban keletkezett történetek újraértelmezései is.



Út, utazás – ősi toposz (önkeresés, belső út)



Erdő – bűnökkel teli élet



Olyan emberekre van szükség, akiknek tudásvágya van.

A pokol kapuja (Rodin)

Az Isteni színjáték és Dante hatása


Liszt Ferenc: Dante-szimfónia



Csajkovszkij szimfonikus fantáziája (Francesca története, Pokol, 5. ének)



August Rodin: Csók

Filmadaptációk:


bábanimációs film Sean Meredith-től (Dante: Pokol; 2007)



Hetedik című krimi-thriller (rendező: David Fincher, 1995)

Videojáték:
Dante’s Inferno (2010, Electronic Arts)

Fordítás


Nádasdy Ádám újrafordítása

Jóval alkalmasabb a folyamatos olvasásra, de…
(fontos és élvezetes lapalji jegyzetek, szemléletes ábrák: térképek és
összefoglaló táblázatok)



„Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel” – olvashatjuk a Pokol kapuján.
Ez az egyetlen az Isteni színjáték tizennégyezer sora közül, amelyen Nádasdy
semmit sem változtatott.

Köszönöm a figyelmet!

