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Parafrázis és jegyzetek


1
Ora sen va per un secreto calle,
tra 'l muro de la terra e li martìri,
lo mio maestro, e io dopo le spalle.
4
«O virtù somma, che per li empi giri
mi volvi», cominciai, «com' a te piace,
parlami, e sodisfammi a' miei disiri.
7
La gente che per li sepolcri giace
potrebbesi veder? già son levati
tutt' i coperchi, e nessun guardia face».
10
E quelli a me: «Tutti saran serrati
quando di Iosafàt qui torneranno
coi corpi che là sù hanno lasciati.
13
Suo cimitero da questa parte hanno
con Epicuro tutti suoi seguaci,
che l'anima col corpo morta fanno.
16
Però a la dimanda che mi faci
quinc' entro satisfatto sarà tosto,
e al disio ancor che tu mi taci».
19
E io: «Buon duca, non tegno riposto
a te mio cuor se non per dicer poco,
e tu m'hai non pur mo a ciò disposto».
22
«O Tosco che per la città del foco
vivo ten vai così parlando onesto,
piacciati di restare in questo loco.
25
La tua loquela ti fa manifesto
di quella nobil patrïa natio,
a la qual forse fui troppo molesto».
28
Subitamente questo suono uscìo
d'una de l'arche; però m'accostai,
temendo, un poco più al duca mio.
31
Ed el mi disse: «Volgiti! Che fai?
Vedi là Farinata che s'è dritto:
da la cintola in sù tutto 'l vedrai».
34
Io avea già il mio viso nel suo fitto;
ed el s'ergea col petto e con la fronte
com' avesse l'inferno a gran dispitto.
37
E l'animose man del duca e pronte
mi pinser tra le sepulture a lui,
dicendo: «Le parole tue sien conte».
40
Com' io al piè de la sua tomba fui,
guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso,
mi dimandò: «Chi fuor li maggior tui?».
43
Io ch'era d'ubidir disideroso,
non gliel celai, ma tutto gliel' apersi;
ond' ei levò le ciglia un poco in suso;
46
poi disse: «Fieramente furo avversi
a me e a miei primi e a mia parte,
sì che per due fïate li dispersi».
49
«S'ei fur cacciati, ei tornar d'ogne parte»,
rispuos' io lui, «l'una e l'altra fïata;
ma i vostri non appreser ben quell' arte».
52
Allor surse a la vista scoperchiata
un'ombra, lungo questa, infino al mento:
credo che s'era in ginocchie levata.
55
Dintorno mi guardò, come talento
avesse di veder s'altri era meco;
e poi che 'l sospecciar fu tutto spento,
58
piangendo disse: «Se per questo cieco
carcere vai per altezza d'ingegno,
mio figlio ov' è? e perché non è teco?».
61
E io a lui: «Da me stesso non vegno:
colui ch'attende là, per qui mi mena
forse cui Guido vostro ebbe a disdegno».
64
Le sue parole e 'l modo de la pena
m'avean di costui già letto il nome;
però fu la risposta così piena.
67
Di sùbito drizzato gridò: «Come?
dicesti "elli ebbe"? non viv' elli ancora?
non fiere li occhi suoi lo dolce lume?».
70
Quando s'accorse d'alcuna dimora
ch'io facëa dinanzi a la risposta,
supin ricadde e più non parve fora.
73
Ma quell' altro magnanimo, a cui posta
restato m'era, non mutò aspetto,
né mosse collo, né piegò sua costa;
76
e sé continüando al primo detto,
«S'elli han quell' arte», disse, «male appresa,
ciò mi tormenta più che questo letto.
79
Ma non cinquanta volte fia raccesa
la faccia de la donna che qui regge,
che tu saprai quanto quell' arte pesa.
82
E se tu mai nel dolce mondo regge,
dimmi: perché quel popolo è sì empio
incontr' a' miei in ciascuna sua legge?».
85
Ond' io a lui: «Lo strazio e 'l grande scempio
che fece l'Arbia colorata in rosso,
tal orazion fa far nel nostro tempio».
88
Poi ch'ebbe sospirando il capo mosso,
«A ciò non fu' io sol», disse, «né certo
sanza cagion con li altri sarei mosso.
91
Ma fu' io solo, là dove sofferto
fu per ciascun di tòrre via Fiorenza,
colui che la difesi a viso aperto».
94
«Deh, se riposi mai vostra semenza»,
prega' io lui, «solvetemi quel nodo
che qui ha 'nviluppata mia sentenza.
97
El par che voi veggiate, se ben odo,
dinanzi quel che 'l tempo seco adduce,
e nel presente tenete altro modo».
100
«Noi veggiam, come quei c'ha mala luce,
le cose», disse, «che ne son lontano;
cotanto ancor ne splende il sommo duce.
103
Quando s'appressano o son, tutto è vano
nostro intelletto; e s'altri non ci apporta,
nulla sapem di vostro stato umano.
106
Però comprender puoi che tutta morta
fia nostra conoscenza da quel punto
che del futuro fia chiusa la porta».
109
Allor, come di mia colpa compunto,
dissi: «Or direte dunque a quel caduto
che 'l suo nato è co' vivi ancor congiunto;
112
e s'i' fui, dianzi, a la risposta muto,
fate i saper che 'l fei perché pensava
già ne l'error che m'avete soluto».
115
E già 'l maestro mio mi richiamava;
per ch'i' pregai lo spirto più avaccio
che mi dicesse chi con lu' istava.
118
Dissemi: «Qui con più di mille giaccio:
qua dentro è 'l secondo Federico
e 'l Cardinale; e de li altri mi taccio».
121
Indi s'ascose; e io inver' l'antico
poeta volsi i passi, ripensando
a quel parlar che mi parea nemico.
124
Elli si mosse; e poi, così andando,
mi disse: «Perché se' tu sì smarrito?».
E io li sodisfeci al suo dimando.
127
«La mente tua conservi quel ch'udito
hai contra te», mi comandò quel saggio;
«e ora attendi qui», e drizzò 'l dito:
130
«quando sarai dinanzi al dolce raggio
di quella il cui bell' occhio tutto vede,
da lei saprai di tua vita il vïaggio».
133
Appresso mosse a man sinistra il piede:
lasciammo il muro e gimmo inver' lo mezzo
per un sentier ch'a una valle fiede,
che 'nfin là sù facea spiacer suo lezzo.
.


1

Most egy rejtett szűk ösvényen haladunk
a városfal és a büntetések helye között,
mesterem és nyomában én.


4


„Ó te legbátrabb” – kezdtem én –, „aki az istentelen körökön át
vezetsz engem belátásod szerint,
beszélj hozzám, elégítsd ki tudásvágyamat.

7

Megláthatjuk az embereket, akik ezekben a sírokban
fekszenek? Már le van véve az összes   
sírfedél, és nem áll őrséget senki.”	

10

Így felelt: „Minden sír lezárul majd,
amikor ők Josafát völgyéből visszatérnek e helyre
odafönn hagyott testeikkel együtt.


13

Azoknak van itt a temetője, akik
Epikurosz követőivel a lelket 
a testtel együtt halandónak tartják.

16

De kérdésedre, melyet feltettél, itt bent
azonnal választ fogsz kapni, és arra is,
melyet most elhallgatsz.”
	

19

Én erre így feleltem: „Jó vezérem, csak azért rejtem
szívemet előled, hogy keveset szóljak,
az imént épp te figyelmeztettél arra, hogy így tegyek.” 

22

„O toszkán férfiú, ki élve jársz a tüzes városban,
és oly nemes a beszéded,
légy oly jó, pihenj meg ezen a helyen.  
	

25

Beszédmódod elárulja,
hogy annak a nemes hazának vagy szülötte,
melynek talán túlzottan is kárára voltam.”


28

Váratlanul ezek a hangok hallatszottak
az egyik sírból; ezért félelmemben
közelebb húzódtam vezéremhez.

31

Ő pedig: „Fordulj arra! Mit csinálsz?
Farinata van ott felegyenesedve:
deréktól fölfelé teljesen láthatod.”   


34

Tekintetem az övébe szegeztem,
s ő mellével és homlokával kiemelkedett,
mintha mélyen megvetné a poklot.	

37

Vezérem biztató és biztos kezekkel
ő hozzá vitt a sírok között,
mondván: „Szavad tisztességtudó legyen!”

40


Ahogyan sírja tövéhez jutottam,
kicsit rám nézett, majd szinte megvetően
kérdezte: „Kik voltak őseid?” 


43
	
Engedelmeskedni akarván, nem titkoltam előle semmit, 
hanem feltártam mindent,
mire ő felvonta szemöldökét, 

46

s így szólt: „esküdt ellenségeim voltak ők,
nekem, őseimnek és a pártomnak,
ezért kétszer is elkergettem őket.”


49

„Ha elkergették őket, mindenhonnan visszajöttek
mind a kétszer”, válaszoltam, 
„de az Önéi nem tanulták meg jól ezt a mesterséget.”
  
52


Ekkor a fedetlen nyílásból egy másik árny
emelkedett ki az álláig:
azt hiszem, feltérdepelt.
  
55

Szétnézett körülöttem, mintha látni szeretné,
nincs-e velem másvalaki;
s miután reménye meghiúsult,

58	

sírva mondta: „ha e vak börtönön
értelmed erejénél fogva haladsz át,
hol van fiam, és miért nincs veled?”


 61	 
	
Így szóltam: „nem magamtól jövök:
az vezet engem erre, aki amottan vár rám, 
s kit az Ön Guidója talán megvetett.

	   
64

Szavai és büntetésének módja
elárulták, hogy mi a neve,
ezért volt ennyire nyílt a válaszom.


67

Hirtelen felállva felkiáltott: „Hogyan?
azt mondtad: ’megvetett’? nem él már?
nem éri szemeit az édes napfény?” 

70

Amikor észrevette, hogy 
haboztam a válaszadásban,
visszazuhant hanyatt és nem jelent meg újra.



73

De a másik nagy lélek, akinek kérésére
megálltam, nem változtatta meg tartását,
nem mozdította nyakát, derekát sem hajlította meg;  

76

s ott folytatta, ahol abbahagyta:
„Ha ők ezt a mesterséget rosszul tanulták meg,
még jobban gyötör engem ez a fekhely.



79

De ötvenszer sem fog újra felragyogni
annak a nőnek az arca, aki itt uralkodik,
s megtudod, milyen nehéz mesterség ez.

82

De ha még visszatérsz az édes földi világba,
mondd: miért olyan kegyetlen minden törvényében 
ez a nép az enyéimmel szemben?”

85

Mire én: „a mészárlás és a vérontás,
mely az Arbiát vörösre festette,
tette, hogy ilyen ima hangozzék templomunkban. 



88

Sóhajtva megcsóválta fejét, és szólt:
„Nem egyedül voltam ott, és bizonyos,
hogy nem ok nélkül cselekedtem a többiekkel együtt.


91

De amikor egyöntetűen úgy határoztak,
hogy le kell rombolni Firenzét,
egyedül én voltam, aki nyíltan védelmére keltem.

94

„Bár találjanak végre nyugalmat leszármazottai”, 
kérleltem őt, „de oszlassa el kétségemet,
 mely ezen a helyen elhomályosítja ítéletemet. 


97

Ha jól értem, előre látjátok,
amit az idő magával hoz,
de a jelennel másképp álltok. 


100

Ezt mondta: „Mi, mint akinek rossza a szeme,
a távoli dolgokat látjuk,
a legfőbb úr csak ennyi fényt ad nekünk.


103

A közeli vagy valós dolgokról értelmünk
nem tud semmit; s ha mások nem hoznának hírt,
semmit sem tudnánk a ti állapototokról.

106


Ebből megértheted, hogy tudásunk
örökre megszűnik attól kezdve,
hogy bezárul a jövő kapuja.”

109

Ekkor, ráébredve mulasztásomra,
így szóltam: „Mondja meg annak, aki visszabukott,
hogy fia még az élők között van;



112 


s tudassa vele, előbb azért nem válaszoltam,
mert arról a kétségről gondolkodtam,
melyet Ön éppen megoldott.”
 
115

Már hívott mesterem, ezért a lelket 
arra kértem, siessen,
s mondja el, ki van még ott.

118

Így szólt: „Több ezerrel fekszem itt,
itt belül van Második Frigyes
és a Kardinális, a többiről hallgatok.

121


Ekkor eltűnt; én pedig a régi
költőhöz igazítottam lépteimet,
a számomra rosszat sejtető szavakon tűnődve.

124

Elindult; és menet közben
így szólt hozzám: „Miért vagy zavarban?
S én megadtam a választ neki.

127


„Elméd”, intett a bölcs, „őrizze meg,
ami rosszat hallottál magad ellenében,
s most hallgass rám”, és felemelte ujját:

130

„amikor édes sugarában leszel annak,
akinek szép szeme mindent lát,
tőle megtudod életed útját.”

133


Ezután balra fordult;
elhagytuk a falat és középre tartottunk
egy olyan völgy felé vivő ösvényen,

melynek bűze idáig érződött. 








































