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DRASKÓCZY ESZTER 

Ovidiusi mítoszok és növényi metamorfózis a Földi 

Paradicsom énekeiben  

 

A Purgatórium ovidiusi mítoszokkal, növényi 

metamorfózisokkal és bibliai utalásokkal legsűrűbben átszőtt 

részét a Földi Paradicsom énekei alkotják. Ez az éneklánc az 

egész Színjátékban egyedülállóan sűrű inter- és infratextuális 

hálóval rendelkezik: az ókori és középkori irodalmi 

hagyományok számos darabjára reflektál itt a szerző. 

Legmarkánsabban a Genesis és az antik mítoszok hatása 

mellett a pásztorkölteményekét érezzük (a vergiliusi 

Bucolicától Guido Cavalcantiig), valamint az allegorikus 

hagyományét – többek között – Brunetto Latini Tesorettójáét, és 

a Rózsaregényét.  

A Földi Paradicsom énekeiben egyedülálló szerepet 

kapnak a növényi elemek is, amely elsősorban az édenkert-, 

valamint aranykor-tematikának köszönhető. A dantei kert 

alapvetően analóg a Teremtés könyvének édenjével, az 

ovidiusi aranykor-leírás1 pedig az örök tavasz („ver erat 

aeternum”)2 és a maguktól sarjadó növények képével előlegezi 

a dantei Édent. Dante fel is hívja a figyelmet az antik költők 

(elsősorban Ovidius és Vergilius3) topográfiai tévedésére, akik 

talán azt hitték, hogy az aranykor a Parnasszuson kapott 

helyett: 

  
Quelli ch'anticamente poetaro 

l'età de l'oro e suo stato felice,  

forse in Parnaso esto loco sognaro.  

                                                           
1 Pg. XXVIII, 69, 135, 139-141. Met. I, 89-112. 
2 Met. I, 107, de ez a Pergus-liget sajátossága is lesz: „perpetuum ver est” (V, 

391). 
3 IV. Ecl., 6 skk. 
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Qui fu innocente l'umana radice;  

qui primavera sempre e ogne frutto; 

 nettare è questo di che ciascun dice. 

(Pg. XXVIII, 139-144.)4 

 

 Az ovidiusi és vergiliusi elképzeléssel szemben Dante 

két, anaforikus „qui”-vel mutat rá a Purgatórium hegyi 

Édenkert elhelyezkedésére. 

A Commedia «locus amoenus»-ának másik ovidiusi 

modellje a Metamorphosesbeli Pergus-tó ligete, ahol “frigora 

dant rami, Tyrios humus umida flores: / perpetuum ver est. 

quo dum Proserpina luco / ludit et aut violas aut candida lilia 

carpit... ” (Met. V, 390-392)5, mielőtt Dis magával ragadná az 

alvilágba. Az ovidiusi Proserpina6 (és Singleton szerint 

Astrea7) jelentősége nem hanyagolható el Matelda alakjának 

megformálásában. Dante ki is mondja:  
 

Tu mi fai rimembrar dove e qual era  

Proserpina nel tempo che perdette  

la madre lei, ed ella primavera. 

(Pg. XXVIII, 49-51.)8 

 

                                                           
4 „Az antik megéneklői / az aranykornak és boldog állapotának, / talán a 

Parnasszusra álmodták ezt a helyet. // Itt volt az emberi faj ártatlan; / itt volt 

örök a tavasz és termett minden gyümölcs; / ennek a folyónak vize a nektár, 

amelyről mindenki beszél”. (Saját ford. a Földi Paradicsom énekeiből a 

továbbiakban is a saját fordításomban idézek.) 
5 „árnyban a nedves föld ad biborszirmu virágot: / tart a tavasz folyton”, és 

ahol „Proserpina játszik”, / és violát szedeget, vagy lel ragyogó liliomra” 

(Devecseri G. fordítása). 
6 Pg. XXVIII, 49-51. Met. V, 341-408. 
7 SINGLETON, Charles S., Il ritorno all'Eden: Matelda, in La poesia della "Divina 

Commedia", Bologna, Il Mulino, 1978, pp.359-376. 
8 “Emlékeztetsz a helyre, ahol [játszott], és arra, milyen volt / Proserpina, 

mikor elveszítette / őt az anyja, és ő [elveszítette] a tavaszt”. (Saját ford.) 
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 Proserpina a Metamorphoses leírásában éppúgy virágokat 

szedegető szép leány, mint Matelda9 (és a XXVII. ének 

álmában Lia volt10), és a természet közeliségét, kapcsolódását a 

növényi motívumokhoz hangsúlyozza a középkori Ovidius-

kommentárok értelmezése. A Proserpina elrablása előtti 

időszak az aranykor idejéé, a növényi termékenység 

teljességéé. Ez a növényzet számára is ideális állapot az, ami 

visszavonhatatlanul eltűnik az ártatlan lány elrablásakor. 

Dante kortársa, Giovanni del Virgilio, az Átváltozások 

allegorikus magyarázatában Plutót a földdel felelteti meg, 

Cerest a nedvességgel, Proserpinát a holddal. 

Interpretációjában az ovidiusi történet, miszerint Proserpina 

elrablása óta fél évet tölt Plutóval az alvilági királyságban, fél 

évet anyjával (Met V, 564-571-hez), pedig allegorikusan a 

természet és növényzet évszakonkénti változásait jelenti.11 A 

fulgentiusi értelmezést követő (Mit. I, 10) Johannes de 

Garlandia12 szerint Ceres a lánya elrablása miatti bosszúból 

szárítja ki a földeket: az allegorikus megfeleltetés szerint 

Proserpina a föld nedvességét jelenti, amelyre Ceres a 

szárazság idején vágyik.13 

                                                           
9 Matelda „egy hölgy, aki magában lépked, / énekelve és válogatva virágtól 

virágig / melyekből kirajzolódik az útja” (XXVIII, 40-42) A 42. sor („ond’era 

pinta tutta la sua via”) felidézi a Fasti egy sorát (IV, 430): “pictaque dissimili 

flore nitebat humus”. (Vö. BRUGNOLI, G., La primavera di Proserpina, in 

"Trimestre" II (1968) pp.236-239). 
10 97-99. sor: „az álomban szép és ifjú hölgyet / véltem látni, réten sétálva / 

virágot szedni …” 
11 DEL VIRGILIO, 1933, pp.64-66.  
12 GARLANDIA, Giovanni di, Integumenta Ovidii: poemetto inedito del secolo 13., 

a cura di Francesco Ghisalberti, Casa ed. G. Principato, Messina, 1933, p.57. 
13 PÁL József értelmezésében Proserpina a bűnbeesett és megváltott 

emberiségnek a figurája (vö. Silány időből az örökkévalóba. Az Isteni Színjáték 

nyelvi és tipológiai szimbolizmusa. Ikonológia és Műértelmezés 6. Szeged, 

JATEPress, 1997, pp.66-68). 
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A Pergus-tó vidékének leírásából több részletet is 

viszontlátunk a dantei ábrázolásban: „silva coronat aquas 

cingens latus omne suisque / frondibus ut velo Phoebeos 

submovet ictus” (Met. V, 388-389)14 – írja Ovidius. Dante pedig 

így festi le a földi Paradicsom tiszta vizű patakját, mely 

tökéletesen áttetsző, „habár sötétben-sötétben folydogál / az 

örök árnyékban, melyet sosem / von be fényével se nap, se 

hold”15. A bíborszínű virágokat („tyrios flores”) termő ligetet 

és a violát szedő Proserpinát („Proserpina… violas… carpit”) 

pedig a „lecsupaszított növény” („pianta dispogliata”) újbóli 

kivirágzása idézi föl: “men che di rose e più che di vïole / 

colore aprendo, s'innovò la pianta” (Pg. XXXII, 58-59)16.  

Dante a XXVIII. énekben megjelenő Matelda leírására 

egymást követően kétszer is ovidiusi allúziót választ: 

mindkettőt hasonlító-felülmúló színezettel. A 64-66. sorban 

Venus és Adonis Metamorphosesbeli történetét (V, 525 skk.) 

idézi fel, megállapítva, hogy a szerelmes Venus szemének 

csillogása sem lehetett nagyobb, mint a Mateldáéból sugárzó:  
 

Non credo che splendesse tanto lume  

sotto le ciglia a Venere, trafitta  

dal figlio fuor di tutto suo costume. 

(Pg. XXVIII, 64-66)17  

 

Nem véletlenül választja a szerelem istennőjét a 

hasonlítottként, hiszen Mateldát már a felbukkanásának 

                                                           
14 „Sűrű liget koszorúzza vizét, puha lombjaival mint / fátyollal fedi-óvja a 

Nap lobogó sugarától” (Devecseri G. fordítása.)  
15 XXVIII, 31-33: „avvegna che si mova bruna bruna / sotto l'ombra perpetüa, 

che mai / raggiar non lascia sole ivi né luna.” 
16 “a rózsáénál halványabb, és a violáénál sötétebb / színt nyerve, újult meg a 

növény”. 
17 „Nem hiszem, hogy ennyi fény ragyoghatott / Venus szempillái alól, mikor 

fia / sebezte meg, szokatlanul”. 
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pillanatában a szerelem szavaival jelöli Dante, így szólítva 

meg: 
 

Deh, bella donna, che a’ raggi d’amore 

ti scaldi, s’i’ vo’ credere a’ sembianti 

che soglion esser testimon del core 

(Pg. XXVII, 43-45)18  

 

Majd – miután a 69. sorban is elhelyezett egy ovidiusi 

utalást a mag nélkül termő növényekre  –  Dante a „durus 

amor” (Vergilius Georgica III, 259) szerelmespárját idézi fel, 

Hérót és Leandert, akik bizonyosan a hellenisztikus költészet 

ismert alakjai voltak19, és Ovidius mindkettejük szemszögéből 

episztolát szentelt a szerelmük történetének (Heroides XVIII-

XIX. levél). Héró és Leander a Hellészpontosz két partján élt, 

és Leander minden éjjel átúszta a szorost, hogy Hérójával 

lehessen, hacsak a vihar nem tartóztatta. Az utazó Dantét 

Mateldától mindössze egy háromlépésnyi folyócska választja 

el, de Matelda iránti vágyakozása olyan erős, hogy az őt 

akadályozó víz pontosan akkora kínt ébreszt benne, mint amit 

Leander érzett a tengerszoros iránt a vihar idején.  
 

Tre passi ci facea il fiume lontani;  

ma Elesponto, là 've passò Serse,  

ancora freno a tutti orgogli umani,  

 

più odio da Leandro non sofferse  

per mareggiare intra Sesto e Abido,  

che quel da me perch' allor non s'aperse. 

(Pg. XXVIII, 70-75.)20 

                                                           
18 “Ó, szép hölgy, aki a szerelem sugarainál  / melegedsz, ha hihetek arcodnak, 

/ mely a szív tanúja szokott lenni...”. 
19 Vö. ROSATI, Gianpiero in: OVIDIO, Lettere di eroine, a cura di ROSATI, G. 

Milano, BUR, 2001, p.348. 
20 „Három lépés távolságot mért közénk a folyó; / de Hellészpontoszt – hol 

Xerxés átkelt, / és mely mindmáig a nagyravágyás féke – // sem gyűlölte 
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Az ovidiusi szövegben, Leander Hérónak írt levelében 

visszatérő elem a panaszkodás az őket elválasztó vízre21; egy 

ponton Leander kifakadása az elválasztó víz kicsiségéről, de 

áthatolhatatlanságáról előlegezni látszik a dantei 

háromlépésnyi folyó iránti düh megfogalmazását:  
 

quid mihi, quod lato non separor aequore, prodest?  

num minus haec nobis tam brevis obstat aqua? /… / 

paene manu quod amo, tanta est vicinia, tango;  

saepe sed, heu, lacrimas hoc mihi 'paene' movet! 

(Her. XVIII, 175-176, 180-181.)22  

 

Két, növényi elemeket is tartalmazó ovidiusi mítoszra 

ebben a Földi Paradicsom énekláncában kétszer is történik 

utalás: ez Pyramus és Thisbé története és a Pán és Syrinx 

mítoszát hallgatva elalvó Argusé. Ezek az utalások nemcsak 

önmagukban jelentősek, hanem egyrészt példaértékűek a 

mítoszok dantei újrafelhasználásának szempontjából, másrészt 

az utazó Dante átváltozásainak kísérőivé és mintáivá válnak. 

 

 

 

                                                                                                                
jobban Leander / Sestos és Abydos közötti vad hullámzásért, /mint amennyire 

én gyűlöltem azt, mert nem tudtam rajta átkelni.” 
21 Pl. Her. XVIII, 38 skk. „Ifjúi tettem meggátolta zajongva a tenger, / s átcsap a 

feldühödött ár, míg uszom, fejemen…”; 127-128.s. „már egyesült a szivünk, 

jaj, miért választ el a tenger, / egy kettőnk szive, egy mért ne lehetne hazánk?”; 

183-186.s. „Hát nem ölelhetlek soha, csak ha a víz is akarja? / S nincs, aki 

boldognak látna, ha zord az idő? / S bárha bizonytalanabb nincs, mint a 

szelek, meg a hullám, / mindig a szél meg a víz döntse reményemet el?”. 

(Muraközy Gyula fordítása.) 
22 „Mit használ nekem az, ha nem nagy víz különít el? / Ily kicsiny ár nékem 

tán kicsinyebb akadály?/ … / Kézzel elérem, akit szeretek már szinte közelről, 

/ s gyakran e „szinte” kinoz, s csalja ki könnyeimet!”. (Muraközy Gyula 

fordítása.) 
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I. Pyramus és Thisbé mítosza: a keret 

Meghatározó strukturális jelentőséggel bír Pyramus és 

Thisbé mítoszának kétszeri említése a Földi Paradicsom 

éneksorozatának elején és végén. Az első utalás a XXVII. ének 

37-42. sorában található, mikor az utazó Danténak át kell 

jutnia a hetedik szegély tűzfalán: a túloldalon már Beatrice 

várja (34-43. sor). Az ovidiusi mítosz (Met., IV, 55-166) szerint 

Thisbé és Pyramus szép babilóniai fiatalok, szomszédok, akik 

egy falrésen keresztül beszélgetnek. Családjaik nem engedik, 

hogy összeházasodjanak, ezért megállapodnak, hogy 

megszöknek: a városon kívüli szederfánál adnak egymásnak 

találkozót. Thisbé előbb ér oda, de megjelenik egy véres pofájú 

oroszlán, ami elől a lány elmenekül. A fátylát viszont elejti 

rohanás közben, az oroszlán pedig széttépi azt. Ezután érkezik 

oda Pyramus, és a jelekből Thisbé halálára következtetve, 

kardjával megöli magát. A visszatérő Thisbé saját nevének 

ismétlésével szólongatja szerelmét. Ezt a pillanatot idézi fel a 

dantei utalás egy hasonlat formájában, ami a szerelem 

természetfeletti erejét hirdeti: 
 

Come al nome di Tisbe aperse il ciglio 

Piramo in su la morte, e riguardolla, 

allor che ’l gelso diventò vermiglio;  

così, la mia durezza fatta solla, 

mi volsi al savio duca, udendo il nome 

che ne la mente sempre mi rampolla. 

(Pg. XXVII, 37-42.)23 

 

Tehát ahogy Thisbéjének nevére Pyramus felnyitja a 

halál közelségétől már elnehezült szemeit (“Ad nomen 

                                                           
23 “Mint ahogy Thisbé nevére felnyitotta szemét / Pyramus a halála 

pillanatában, és ránézett, / mikor a szederfa bíborszínűvé vált; // úgy enyhült 

lággyá (lelkem) keménysége, / és fordultam bölcs mesteremhez, a nevet 

hallva, / amely elmémben rügyezik szüntelen.” 
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Thisbes oculos iam gravatos / Pyramus erexit visaque 

recondidit illa” Met., IV, 145-6), és felismeri őt, miközben a 

szederfa fehér gyümölcsei bíborszínűvé váltak a gyökereket 

áztató vérétől, úgy változik meg hirtelen Dante lelkiállapota 

Beatrice nevének hallatára: a halálos félelem sápadtságából és 

merevségéből életre kel a szerelem melegétől. Ez a lelki 

keménység („durezza”) azonban a puszta félelmen kívül a 

bibliai24 duritia cordis állapotára is utal25, ami ellentétes az isteni 

akaratra való hagyatkozással. A szederfa szín-

metamorfózisának felidézésével párhuzamosan tehát az utazó 

Dante belső metamorfózisának vagyunk tanúi: ez az 

átváltozás egyszerre jelent egy Isten felé vezető morális lépést 

és a félelem legyőzését.  

Az ovidiusi történet befejezése szerint Pyramus után 

Thisbé is végez magával: a szederfa gyümölcsei ekkor még 

egy átváltozáson mennek keresztül: vörösből feketévé válnak. 

Ezt két középkori Ovidius-kommentátor – Giovanni di 

Garlandia és Giovanni del Virgilio – így magyarázza: „Az 

előbb fehér szeder fekete szederré színesedik: / Ez azt jelenti, 

hogy az édes szerelemben a halál rejtőzik. / A szerelmesek 

halálának vére festi meg gyümölcseit: / Kezdetben fehéren 

ragyog, végül feketéllik a fa.”26 Vagyis ebben a moralizáló 

olvasatban a mítosz az érzéki szerelem tragikus kimenetelét 

példázza. 

                                                           
24 Exodus VII 13 „induratum est cor Pharaonis”, XIV, 8: „Induravit Dominus 

cor Pharaonis”. 
25 Michelangelo PICONE, „Purgatorio” XXVII: passaggio rituale e translatio 

poetica, Medioevo romanzo, XII (1987), num. 2., p.396. 
26 „Alba prius morus nigredine mora colorans / Signat quod dulci mors in 

amore latet. Tincta suos fetus de sanguine mortis amantum / Principio candet 

fine nigrescit arbor.” GARLANDIA, 1933, p.51: az első két sor van itt jelen. 

DEL VIRGILIO, G., Giovanni del Virgilio espositore delle Metamorfosi, 

(GHISALBERTI), 1933, p.55. 
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A dantei leírás csak a fent említett pillanatot ragadja ki 

az epizódból, és a 145-146. sort idézi szinte szó szerint. Ez 

bizonyíték arra, hogy az egyébként nagyon elterjedt, XII. 

századi, eredetileg provanszál, de latinra fordított Piramus et 

Thisbé regény27 nem volt Dante kezében e sorok írásakor. Egy 

másik bizonyíték arra, hogy Dante az ovidiusi 

Metamorphosesből merít, pontosan a növényi metamorfózis 

elemében látható. A Commediában Pyramus halálakor a szeder 

bíborvörössé válik28 követve az ovidiusi eredetit: 

„madefactaque sanguine radix / purpureo tinguit pendentia 

mora colore.”29; míg a Piramus et Thisbé regényben rögtön 

Pyramus halálakor fehérből feketévé változott a szeder: „A vér 

az ágakra spriccel: / a gyümölcs, mi fehér volt, feketévé válik. / 

A szeder addig a napig / mindig fehér volt. / De attól kezdve 

fekete színű lett / a fájdalom tanújaként.”30 

Az ovidiusi mítosz hathatott más dantei 

megoldásokra is, amit három motívum felhasználása mutat az 

epizódban. A Metamorphosesben nagy szerepet kap egyrészt a 

tűz motívuma: Pyramus neve tartalmazza a görög tűz szót 

                                                           
27 Piramus et Tisbé, a cura di Cristina NOACCO, Roma, Carocci, 2005. Az 

eredeti provanszál nyelvű regény – melyet a Narcisse et Philomena  című 

Ovidius-feldolgozással együtt Ovidianának neveztek a korban –, 1160 körül 

keletkezett, és még ugyanebben a században megszületett két latin nyelvű 

átdolgozása is: Mathieu de Vendôme és Gervaise de Melkley szerzőségével.  
28 35-36. sor, kiemelés tőlem: D.E. 
29 126-127. sor, kiemelés tőlem: D.E. 
30 787-792. sor: “Sur le branches raie il sans: / Noircist le fruit qui estoit blans. / 

Tous tens avoit esté la more / Blanche dusque a icele ore ; / Adont reҫut noire 

coulour / En testomoine de dolour”. A visszatérő Thisbé meg se ismeri a 

szederfát : „[Thisbé] mikor közeledik a szederfához, / és megpillantja a 

megfeketült szedreket, azt gondolja, eltévedt, / a megváltozott szín miatt : / 

mit korábban fehérnek látott, / a gyümölcs, most fekete a vértőlˮ. 
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(πυρ)31, és a szerelem – nyilván toposz-szerű – 

megfogalmazása is a lángolás ismételt kifejezésével történik:  
 

… sed non potuere vetare  

 ex aequo captis ardebant mentibus ambo.  

conscius omnis abest, nutu signisque loquuntur, 

 quoque magis tegitur, tectus magis aestuat ignis. 

(Met., IV, 61-64.)32 

 

De míg Ovidiusnál ez az érzéki tűz hajtja tragédiába a 

fiatalokat, és választja el őket véglegesen az élettől és 

egymástól, addig a purgatóriumi tűz tisztítótűz, amelyen 

átjutva találkozhat Dante Beatricével, immár a testi 

vágyakozást hátrahagyva.  

A földi paradicsomot körülvevő tűzfalról számos 

értelmezés olvasható: Bruno Nardi33 szerint a flammeus gladius 

kiterjesztése, vagyis az édent Ádám és Éva kiűzetése után 

tüzes karddal őrző kerub (Gen. 3, 24) az eredője. Contini34 a 

tűzzel való keresztelés megvalósulásának tekinti, melyet az 

evangéliumokban Keresztelő Szent János hirdetett: „Én csak 

vízzel keresztellek, hogy bűnbánatra indítsalak benneteket, de 

aki a nyomomba lép, az hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok 

méltó, hogy a saruját hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog 

benneteket megkeresztelni” (Mt. 3, 11). A patrisztikai 

szövegekben a Paradicsom tüzes bejárata, valamint a tűzzel 

való keresztelés eleme összemosódik: Szent Ambrus (Expositio 

                                                           
31 DURLING, Robert M. – MARTINEZ, Ronald L. (ed.), The Divine Comedy of 

Dante Alighieri, Oxford University Press, Oxford, vol. 2, Purgatory, 2003, p.619. 
32 „De amit megtiltani meddő: / egymásért azonos lobogással lángol a szívük. / S 

erről senkise tud; szavuk intés, titkon-adott jel; / rejtegetik tüzüket, s lobog az 

csak még hevesebben”. Devecseri Gábor fordítása. Kiemelések tőlem: D.E. 
33 NARDI, Bruno, Il mito dell'Eden, in Saggi di filosofia dantesca, La Nuova Italia, 

Firenze, 1967, pp.311-340. 
34 CONTINI, Gianfranco, Alcuni appunti su Purgatorio XXVII, in Un’idea di 

Dante. Saggi danteschi, Einaudi, Torino, 1976, p.175. 
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Psalmi CXVIII, III, 14)35 megállapítja, hogy „a keresztelésnek 

nem csak egy fajtája van … Van egy keresztelés a Paradicsom 

küszöbén is, ahol korábban nem volt. De a bűnös elűzése után, 

Isten odahelyezett egy tüzes kardot, ami korábban nem volt, 

mikor nem volt a bűn.” Arturo Graf36 és Jean Delumeau37 a 

(gyakran drágakövekkel kirakott) fallal körülvett földi 

paradicsom-ábrázolásokat vizsgálva megfigyelte, hogy a 

legelterjedtebb a tűzfal eleme a leírásokban. A motívum a 

zsidó hagyományban is megjelenik: egy midrás szerint a 

Paradicsomot három, különböző színű tűzfal veszi körül.38  

Az ovidiusi Pyramus és Thisbé mítoszának egy másik 

eleme, a falé, is hatással lehetett a dantei választásokra. Az 

Átváltozásokban a fal a két babilóniai fiatalt egyszerre 

elválasztja („Paries, quid amantibus obstas?”),39 és köti össze 

(„paries domui communis utrique”),40 hiszen a rajta lévő résen 

keresztül beszélgetnek41 („Keskeny kis hasadék támadt még 

kezdetidőben / építéskor amott, hol a két ház közfala állott. / 

Észre olyan sok századon keresztül e hibát ki se vette, / s (mit 

meg nem sejtesz szerelem?) szeretők, szeretők, szemetekbe / 

                                                           
35 Idézi : NARDI (1967). „non unum est baptisma … Est baptismum etiam in 

Paradisi vestibulo, quod antea non erat. Sed posteaquam peccator exclusus 

est, coepit esse romphea ignea quam posuit deus, quae ante non erat, quando 

peccatum non erat”. 
36 GRAF, Arturo, II mito del Paradiso terrestre, in Miti, leggende e superstizioni del 

medio evo, ; a cura di Clara Allasia e Walter Meliga; introduzione di Marziano 

Guglielminetti, Mondadori, Milano, 2002, p.22. 
37 DELUMEAU, Jean, Storia del Paradiso : il giardino delle delizie, Il Mulino, 

Bologna, 1994, p.63 skk. 
38 http://www.jewishencyclopedia.com/articles/11900-paradise 
39 73. sor: Ó fal, miért akadályozod a szerelmeseket? 
40 66. sor. A két [háznak] közös fala [volt]. 
41 Devecseri G. fordítása. 65-70. s.: „Fissus erat tenui rima, quam duxerat olim / 

cum fieret, paries domui communis utrique. / id vitium nulli per saecula longa 

notatum / (quid non sentit amor?) primi vidistis amantes / et vocis fecistis iter, 

tutaeque per illud / murmure blanditiae minimo transire solebant”. 
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tűnik: s ösvényt lel szavatok; gyöngéd susogással / száll a 

becéző szó egymáshoz bizton által”); majd a városfalakon42 

kívül találkoznak. A dantei tűzfal eleme (XXVII, 1-57), mely a 

szerelmes Dante és szeretett Beatricéje között áll (35-36. s. „Or 

vedi, figlio: / tra Beatrice e te è questo muro”), előhívja ezt az 

ovidiusi motívumot is.  

A Metamorphosesben Pyramus és Thisbé történetét a 

Bacchanáliák idején házukba bezárkózó, és ott Minervát 

tisztelve szövögető Minyas lányai mesélik el. Az ovidiusi 

kerettörténetet alkotó Minyas-lányok elbeszélése azt sugallja,43 

hogy Pyramus és Thisbé az irracionalitás példái, mert a ház, 

majd a város védőfalait elhagyva kockáztatják meg a 

találkozót, és így saját meggondolatlanságuknak köszönhetik 

a tragédiát. Ez a megközelítés párhuzamba állítható a földi 

Paradicsom ábrázolásaival, ami – ahogy Chiara Frugoni44 

megállapítja – míg az első emberpár lakja, egy természetes, 

csak fák és állatok által benépesített tájként tűnik föl. Ám a 

bűn elkövetésekor az éden egy város képét ölti magára, 

melynek falai a bizonyosságot jelképezik, amely attól kezdve 

elérhetetlen az ember számára. 

A harmadik elem, Thisbé fátyla, amely az ovidiusi 

mítoszban félrevezeti először Thisbé háza népét („Nagy 

ravaszul kioson Thisbe a homályban az ajtón, / rászedi 

háznépét, fátylával rejti képét”)45. Majd ez az elveszített fátyol 

                                                           
42 58. sor: „coctilibus muris cinxisse Semiramis urbem”. Semiramis téglafallal 

vette körbe a várost. 
43 SEGAL, Charles, Ovidio e la poesia del mito: saggi sulle Metamorfosi, Marsilio, 

Venezia, 1991, p.165. 
44 FRUGONI, Chiara, Una lontana città, Torino, Einaudi, 1983, p.11. Idézi: 

PEGORETTI, Anna, Dal "lito diserto" al giardino, Bononia University Press, 

Bologna, 2007, p.119. 
45 Devecseri G. fordítása. 93-95. s.: „Callida per tenebras versato cardine 

Thisbe / egreditur fallitque suos adopertaque vultum / pervenit…”. 
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vezeti félre Pyramust, és okozza az öngyilkosságát: „[Thisbe] 

míg száguld, leesik válláról a leple. Eloltván / bő vízzel 

szomját, míg lépdel a véres oroszlán / vissza az erdőségbe, 

üres leplére találva, / vériszamos szájjal széttépi a lenge 

ruhákat. / Később ér oda, és a nyomát jól látja a vadnak / 

Pyramus ott a homok sürüjén, s elsápad az arca…”46 Pyramus 

utolsó szavai is ehhez a fátyolhoz szólnak. „Fel is veszi leplét / 

Thisbének, s kijelölt fájukhoz, az árnyba ragadja, / könnyel a 

jól ismert leplet s csókkal telehinti, / s »Vedd«, ezt mondja, »az 

én vérem, lepel, ebben is ázz hát«.”47  

Ugyancsak félrevezető célú Ráhel és Lea történetében 

a fátyol: a zsidó hagyomány szerint a lányok apja úgy csapta 

be Jákobot, a Ráhel kezére pályázó ifjút, hogy lefátyolozva az 

idősebb, kevésbé mutatós lányt adta hozzá.48 Az antik és 

bibliai előzménnyel szemben Dante Földi Paradicsomában 

Beatrice felemeli a fátylát (Purg. XXXI, 136-145). A mitológiai 

és bibliai gyökerű megtévesztő elem eltávolításakor Beatrice 

nemcsak az arcát fedő fátylat lebbenti fel, hanem megígéri, 

hogy habár beszéde most olyan homályosnak tűnik, mint az 

ovidiusi Themisé (Met. I, 347-415.) és a Szfinxé (két, 

Ovidiusnál is megjelenő mitológiai alaké), hamarosan a tettek 

válnak Najádokká, vagyis a szavainak értelmét fedő fátyolt is 

eltávolítja:  
 

 

                                                           
46 Devecseri G. fordítása. 101. sor skk.: „Dumque fugit, tergo velamina lapsa 

reliquit. / ut lea saeva sitim multa conpescuit unda, / dum redit in silvas, 

inventos forte sine ipsa / ore cruentato tenues laniavit amictus./ serius 

egressus vestigia vidit in alto / pulvere certa ferae totoque expalluit ore / 

Pyramus; ut vero vestem quoque sanguine tinctam / repperit …”. 
47 Devecseri G. fordítása. 115.skk. „velamina Thisbes /tollit et ad pactae secum 

fert arboris umbram, / utque dedit notae lacrimas, dedit oscula vesti, / "accipe 

nunc" inquit "nostri quoque sanguinis haustus!”. 
48 Ezért emeli föl a zsidó menyasszony a fátylát a házasságkötés előtt.  
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E forse che la mia narrazion buia, 

qual Temi e Sfinge, men ti persuade, 

perch’a lor modo lo ’ntelletto attuia;  

ma tosto fier li fatti le Naiade, 

che solveranno questo enigma forte 

sanza danno di pecore o di biade. 

(Purg. XXXIII, 46-51)49 

 

A dantei szöveg Najádjai egy átírási hiba 

következménye, ami Dante korában több kódexben megjelent: 

a „Laiades” (vagyis Laios fia, Oidipus) helyett szerepel a 

„Naiades”. Pedig a najádok sehol nem jelennek meg rejtélyek 

megoldóiként, míg Oidipus az ovidiusi és a statiusi 

történetben megoldja a Szfinx rejtvényét.50 Giovanni del 

Virgilio egy ilyen hibás Ovidius-szöveget olvashatott, mivel 

kommentárjában megállapítja, hogy Themist a thébaiak 

prófétaként tisztelték, de mivel olyan válaszokat adott, amiket 

nem értettek,51 ettől kezdve a najádokhoz fordultak, akik 

világosabb válaszokat adtak. Ezért Themis megharagudott, és 

egy vadállatot küldött, hogy elpusztítsa mezőiket és 

állataikat.52 

A Purgatórium utolsó énekében az előzőnél 

összetettebb jelentéssel idézi a szerző Pyramus és Thisbé 

mítoszát. Először Dantét mint prófétát szólítja fel Beatrice a 

látottak és hallottak feljegyzésére: 

                                                           
49„Talán a homályos elbeszélésem, / mint Themisé és a Szfinxé, nem nagyon 

győz meg téged, / hiszen ahogy ők tették, összezavarják az elmét; // de 

nemsokára a tettek lesznek Najádokká,  / és megoldják ezt a bonyolult rejtélyt,  

anélkül, hogy a nyájnak és takarmánynak baja esne”. 
50 Met. VII 759 skk; Statius, Thebais, I, 66-67. 
51 „quia ipsa dabat responsa sua ita obscura quod non intelligebantur”. 
52 Lásd Bosco-Reggio kommentárját. Az antik próféták szerepéről a 

Színjátékban SANDONI-BELLUCCI, Giorgia, La bolgia degli indovini e il 

profetismo pagano nella Commedia di Dante, Tesi di Laurea in Letteratura e 

Critica dantesca, 2010/2011. 
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Tu nota; e sì come da me son porte, 

così queste parole segna a’ vivi 

del viver ch’è un correre a la morte.  

E aggi a mente, quando tu le scrivi, 

di non celar qual hai vista la pianta 

ch’è or due volte dirubata quivi. 

(Pg. XXXIII, 52-57. sor)53 

 

Majd a 67-72. sorban ugyanő fölhívja a figyelmet arra, hogy 

Dante képtelen teljes egészében felfogni a látott események 

jelentését:  
 

E se stati non fossero acqua d'Elsa 

li pensier vani intorno a la tua mente, 

e 'l piacer loro un Piramo a la gelsa, 

per tante circostanze solamente 

la giustizia di Dio, ne l'interdetto, 

conosceresti a l'arbor moralmente.54 

 

Ebben a két tercinában Beatrice a haldokló Pyramus 

vérétől elsötétülő szederfa metaforájával magyarázza meg 

Dante elméjének sötétségét, ami megakadályozza őt abban, 

hogy megértse a Földi Paradicsom „lecsupaszított növény”-

ének jelentését. A következő sorokban (73-75.: „Ám mivel úgy 

látom, mintha elméd / kőből lenne, és így kövesen és 

elsötétülten55 / elvakít téged a szavaim fénye”) felerősödik az 

                                                           
53 “Te jegyezd le, mit ajkaim formálnak, / és e szavakat hirdesd azoknak, akik / 

azt az életet élik, ami rohanás a halál felé. // És tartsd eszedben, mikor írod, / 

hogy el ne rejtsd, milyennek láttad a Palántát, / melyet itt kétszer raboltak meg 

lombjaitól”. 
54  „és ha nem vonta volna be kéreggel, mint az Elsa vize, a sok hiú gondolat 

az elméd, / és a tetszelgés ne színezte volna át őket, / mint Pyramus a szederét: // a 

látott jegyekből felismernéd / Isten igazságát a tilalomban, / és a fa morális 

jelentését”. 
55 “Ma perch' io veggio te ne lo 'ntelletto / fatto di pietra e, impetrato, tinto, / sì 

che t'abbaglia il lume del mio detto...”. 
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ovidiusi utalás, hiszen az „elsötétült” (tinto) tökéletesen 

megfelel Pyramusnak a szederre gyakorolt hatásának56.  

A „lecsupaszított növény” misztikus jelentései és 

eseményei között, melyeket Dante elsötétült elméje képtelen 

felfogni, nem lehet nem érteni a bíborszínű virágzásét, ami 

bizonyosan Krisztus passiójának, halálának és feltámadásának 

misztériumára utal. Szem előtt tartva, hogy a középkori 

kultúrában mennyire elterjedt volt Pyramus krisztológiai 

értelmezése57 (amely szerint Pyramus halála a véres fa mellett, 

Krisztusnak az emberiség szeretete miatti kereszthalálát 

jelképezi, Thisbé pedig az emberiséget), nyilvánvalóvá válik a 

kor mitológiai utalásainak szemantikai összetettsége, és a 

bibliai, valamint teológiai allúzióikkal való összekapcsolódása.  

 

II. Argus mítosza 

Argusra és a száz szemére is ismételt utalásokat 

találunk a Földi Paradicsomban: először a Purg., XXIX, 94-96. 

sorában a négy evangélistát jelképező állatok jelennek meg 

körmenetben, és ők hívják elő a mitológiai alakot: „Ognuno 

era pennuto di sei ali / le penne piene di occhi; e li occhi di 

Argo, / se fosser vivi, sarebber cotali”.58 Itt Argus szemei csak 

a költői leírást elősegítő hasonlatnak tűnik, de pont ennek a 

                                                           
56 Vö. FORNARO, Pier Paolo, Piramo e Tisbe al lazzaretto (antropologia  e 

letteratura: Ovidio, Agostino, Dante, Manzoni, in Metamorfosi con Ovidio : il 

classico da riscrivere sempre, L. S. Olschki, Firenze, 1994, p.43. 
57 FRECCERO, John, Il segno di Satana, (19651) 1989, p.232. skk. Szent Ágoston 

magyarázata, aki Krisztus keresztjének evangéliumát (Evangelium crucis 

Christi) látja a vérző gyümölcsökben, „melyek sebzetten csüngnek a fáról”. 

(Ques. Evangelior. q. 39, n. 2.) Az Ovidius moralizatus is így értelmezi a szederfa 

szimbolikáját: „Piramus enim est Dei filius. Tisbe vero anima humana” 

(GHISALBERTI, Francesco, L'Ovidius moralizatus di Pierre Bersuire, Tip. 

Cuggiani, Roma, 1933, pp.114-115. 
58 „Mindegyiknek hat szárnya volt / a szárnyak tele szemekkel; Argus szemei / 

lennének ilyenek, ha élnének”. 



 

106 

 

mítosznak a felelevenítése nem esetleges, hiszen a néhány 

énekkel későbbi újraemlítésével keretet alkot. Argus neve 

mindössze kétszer tűnik fel a Színjátékban, mindkétszer 

rímhelyzetben: az egyik a Purg. XXIX, 95, a másik a költemény 

utolsó énekében, a Par. XXXIII-ban található. 

A második Argusra való utalás az Iót a féltékeny Iuno 

megbízásából száz szemével őrző Argus halálát eleveníti föl, 

akit Mercurius ringat álomba, Pán és Syrinx mítoszát mesélve 

neki:  
 

S'io potessi ritrar come assonnaro  

 li occhi spietati udendo di Siringa,  

li occhi a cui pur vegghiar costò sí caro;  

come pintor che con essempro pinga,  

disegnerei com'io m'addormentai. 

                                       (Purg., XXXII, 64-68)59  

 

Az Ovidius által lejegyzett történetet a Metamorphoses 

I. könyvében olvashatjuk (668-723. sor): A Pán és Syrinx-

mítosz pontosan ahhoz a növényi metamorfózis-típushoz 

tartozik, amihez a Daphné-történet, amely a Par. I. énekében 

kap jelentőséget. Ezekben a purgatóriumi tercinákban az 

ovidiusi Argus álomba merülése Dante számára modellként 

(essempro) szolgál a saját mítoszának megformálásához: közös 

pont, hogy mindkét esetben a történet illetve dal édessége az, 

amelytől lecsukódnak a hallgató szemei.60 Az ovidiusi utalás 

mellett, amely a Dante-szereplő álomba merülését hivatott 

szemléltetni, ezekben a sorokban a Dante-szerző felfedi az 

antik mítoszok használatának módját is, ami nem csak az 

                                                           
59 „Ha ábrázolni tudnám, hogyan merültek álomba / Syrinxről hallgatva a 

kegyetlen szemek, / a szemek, melyeknek oly drága volt a hosszú virrasztás; // 

mint festő, aki modell után fest, / rajzolnám le, hogyan aludtam el én”. 
60 Chiavacci Leonardi 2001: p.582. 



 

107 

 

adott szöveghelyre vonatkozik, hanem a teljes Színjáték 

imitációs technikájára.  

Véleményem szerint nem véletlen, hogy Dante az 

antik mintához való viszonyulását feltáró sorokban Pán és 

Syrinx mítoszát idézi. Arnolfo D’Orléans középkori Ovidius-

kommentárjában ugyanis úgy értelmezi ezt a történetet, hogy 

Syrinx a görög művészetek jelképe, Pán pedig Rómáé. Az, 

hogy Pán üldözi és utoléri Syrinxet, azt mutatja, hogyan 

igyekeztek a rómaiak magukévá tenni a görög művészeteket. 

A nádsíppá változott Syrinx pedig, amin ettől kezdve Pán 

játszik, nem egyéb, mint a rómaiak által felhasznált és ezáltal 

átváltozott görög művészet: 

“Pan Syringam filiam Ladonis fluvii amans, cum eam 

sequeretur in harundimem fuit mutata, de qua Pan fecit 

fistulam VII vocum. Filia Ladonis fingitur mutata in 

harundinem ideo quod fluvius ille habundat harundine et de 

harundibus compactis fiunt fistule. Ladon fluvius est Grecie 

iuxta quem greci studentes invenerunt VII artes quas Pan id 

est totum, Roma scilicet que totum esse volebat id est rerum 

omnium habere noticiam. Tandem Siringam mutatam id est 

artes grecas de greco in latinum transmutatas consecutus est, 

et cum eis cantavit.”61  

 

                                                           
61 Ghisalberti, Fausto, Arnolfo D’Orléans, p.203. “Pán Ládon folyó lányát, 

Syrinxet szerette, és amikor őt üldözte, a lány nádszállá változott, amelyből 

Pán hét hangú nádsípot készített. Ládon lányáról azt tartják, hogy nádszállá 

változott, azért, mivel a folyóban bőven van nád, és a nádszálakat 

összeillesztve nádsípok készülnek. Ládon folyó Görögországban van, 

amelyhez közel a görögök feltalálták a hét művészetet, Pán azt jelenti, a 

teljesség/mindenség, Róma tudniillik azt akarta, hogy a mindenség legyen, ez 

azt jelenti, hogy a világmindenséget akarta megismerni. Végül is, Syrinx 

átváltozása azt jelenti, hogy a görög művészeteket görögből latinná 

változtatva érte utol [Pán, Róma], és azokkal együtt zengett [a nádsíp]”. 
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De az argusi és dantei álom hasonlóságai mellett a 

különbségek olyan erősek, hogy az ovidiusi modell és dantei 

kép közötti analógia „megtagadott analógiává válik”. Peter 

Hawkins62 mutatta ki, hogy míg a vándor elalvását ovidiusi 

példa írja le, addig a felébredésének előképe a színeváltozás 

evangéliumi epizódja. Az ovidiusi mítoszban az álom Argust 

gyors halálba vezeti – Mercurius ugyanis azonnal lefejezi az 

Iót a féltékeny Júnó megbízásából száz szemével őrző Argust – 

míg az álomba merülő Dante-szereplőt Matelda szavai 

ébresztik: „Surgi: che fai?”63, amelyek ugyanazok, melyekkel 

Jézus ébreszti álomtól elnehezült («gravati erant somno», Lc. 

9.32) tanítványait a színeváltozás epizódjában: “Surgite, et 

nolite timere» (Mt. 17.7)64. Vagyis, az ovidiusi történettel való 

kezdeti hasonlóság végül letér az analógia útjáról, és 

szembeállítja egymással az átverésre kihegyezett és 

gyilkosságban végződő ovidiusi altatást a Dante-vándor 

édeni, immár biztonságos alvásával, amelyet égi énekek 

kísérnek.  

 

III. Növényi szimbolizmus 

A Földi Paradicsom énekeiben a mitológiai utalások 

összekapcsolódnak bibliai eredetű növényi képekkel: azt 

láttuk, hogy az ovidiusi szederfa krisztológiai jelentést kapott 

                                                           
62 HAWKINS, P. S., Transfiguring the Text, in: Dante's testaments: essays in 

scriptural imagination, Stanford University Press, Stanford, 1999, pp.180-193. 

És: SCHNAPP, Trasfigurazione e metamorfosi nel Paradiso dantesco, in: AA.VV. 

Dante e la Bibbia, Sardini, Bornato in Franciacorta 2007, pp.273-287. A 

kifejezhetetlenség problémájáról ebben a passzusban lásd: G. LEDDA, La 

guerra della lingua. Ineffabilità, retorica e narrativa nella “Commedia” di Dante, 

Longo, Ravenna, 2002, pp.236-242. 
63 72. sor. (Ébredj, mit teszel?) 
64 Máté elbeszélésében nem alszanak el a tanítványok (csak Lukácsnál), így 

Máténál a “Surgite” a ‘Keljetek föl’ értelemben szerepel. 
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a teológiai irodalomban. Az Édenkert a dantei „isteni erdőt”65 

telíti jelentéssel, amely az Inferno erdejeivel áll ellentétben66: a 

bevezető ének sötét erdejével67 és az öngyilkosokéval is68. Az 

Éden elvesztésének kiváltója Éva esetében a keresztény 

értelmezés szerint almába harapás, Proserpináéban a 

gránátalma megevése volt69. A pogány és keresztény 

eredetmítoszi nőalak alakjait hangsúlyozottan idézi Matelda 

figurája, aki a dantei Földi Paradicsomban pontosan úgy szed 

virágokat, mint Proserpina, és a XXVII. ének álmában Lea. A 

pyramusi szederfa a gyümölcsök színének átváltozásában 

(fehér-vörös-fekete) előképe a dantei lecsupaszított 

növénynek70, amelyen egy azzal ellentétes irányú átváltozás 

zajlik le: a fa elveszíti csupaszságát, kihajt, és bíborvörös 

virágokkal lesz tele, mikor a griff az általa húzott szekér rúdját 

a fához kötözi.  
 

 

 

                                                           
65 A “divina forestá”-ról lásd: P. S. Hawkins, Watching Matelda, in The poetry of 

allusion, pp.181-201. 
66 A “foresta” szimbolikusan ellentéte a pokolbeli “selvá”-nak: P. Sabbatino, 

L'Eden della nuova poesia ("Pg." XXVIII-XXXIII), in L'Eden della nuova poesia, L. 

S. Olschki, Firenze, 1991, pp.61-62. 
67 A “selva oscurá”-ról: A. Pegoretti: La “selva oscura” come regio dissimilitudinis, 

in: Dal "lito diserto" al giardino: la costruzione del paesaggio nel Purgatorio di 

Dante, Bononia University Press, Bologna, 2007, pp.43-52. 
68 Az öngyilkosok erdejének szimbolikus szárazságáról: Prandi, S., Il diletto 

legno: aridita e fioritura mistica nella Commedia, L. S. Olschki, Firenze, 1994, 

pp.73-74. 
69 Az alma-metafora is visszatérő elem ezekben az énekekben: XXVII. 45 

“come al fanciul si fa ch’ѐ vinto al pome”.XXXII, 72-73: “Quali a veder de’ 

fioretti del melo / che del suo pome li angeli fa ghiotti”. Egyes zsidó exegéták 

szerint a bibliai gyümölcs is gránátalma volt. 
70 Sulla “pianta dispogliata”: L. Pertile, La pianta, in La puttana e il gigante. Dal 

Cantico dei Cantici al Paradiso Terrestre di Dante, Longo, Ravenna, 1998, pp.163-

196. 
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Come le nostre piante, quando casca 

giù la gran luce mischiata con quella 

che raggia dietro a la celeste lasca, 

turgide fansi, e poi si rinovella 

di suo color ciascuna, pria che 'l sole 

giunga li suoi corsier sotto altra stella; 

men che di rose e più che di vïole 

colore aprendo, s'innovò la pianta, 

che prima avea le ramora sì sole. 

(Purg. XXXII, 52-60.)71 

 

A fa-szimbólum polivalens értelmezéseknek adott 

helyett, de a betű szerinti értelemben a tudás fájára történik 

utalás, mely az eredendő bűn pillanatában elveszítette lombját 

és, amelynek megújulását és bíbor virágainak kihajtását, a 

legenda szerint, az ugyanezen a fán megfeszített Krisztus vére 

által eltörölt bűn okozza. 

A növényi szimbolizmus kiemelkedő jelentőségét 

ezekben az énekekben az adja, hogy a főszereplő változásait 

leíró metaforák alapját is képezi, hiszen a növény az egyetlen 

élőlény, amely teljes megújhodásra képes természete szerint. 

Így válik a növényi megújulás a megtisztulás canticájának 

keretévé. A XXXIII. ének utolsó soraiban a főszereplő tulajdon 

metamorfózisát írja le ezzel a hasonlattal: “Io ritornai da la 

santissima onda // rifatto sí come piante novelle / rinovellate 

                                                           
71 “Mint a földi növények, mikor a nagy fény  

azzal együtt ereszkedik le, amelyik  

a Halak mögött ragyog,  

megduzzadnak, és megújul  

mindegyik színében, mielőtt a nap  

 követné lovait egy másik csillagképbe;  

a rózsáknál kevésbé élénk, a violánál élénkebb  

 színt öltve, újult meg a növény,  

melynek ágai azelőtt olyan csupaszok voltak.”  
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di novella fronda, / puro e disposto a salire a le stelle.”72 És ez 

a motívum, amellyel beteljesedik a Purgatórium első énekének 

végén található vergiliusi eredetű73 kép: “Quivi mi cinse sì 

com’altrui piacque // oh maraviglia! ché qual elli scelse / 

l'umile pianta, cotal si rinacque / subitamente là onde 

l'avelse”74. 
 

 

ESZTER DRASKÓCZY 

Miti ovidiani e metamorfosi vegetale nei canti del Paradiso 

Terrestre 

– Riassunto – 

 

La parte del Purgatorio più densa di miti ovidiani, di 

metamorfosi vegetali e di richiami biblici è costituita dai canti 

del Paradiso Terrestre. Da Proserpina, mito collegato con i cicli 

della vegetazione, la quale appare come prefigurazione di 

Matelda, alle immagini classiche dell’età dell’oro, dal mito 

erotico di Leandro ed Ero all’invocazione alla Musa questi 

canti sono tanto ricchi di riferimenti classici. A due miti 

contenenti anche elementi vegetali si fa riferimento per due 

volte nell'insieme di canti sul Paradiso Terrestre: nella storia di 

Piramo e Tisbe e in quella di Argo che si addormenta 

ascoltando il mito di Pan e Siringa. Questi riferimenti non sono 

importanti solo in sé, ma valgono da esempio dal punto di 

vista del riutilizzo dantesco dei miti, e diventano altresì 

                                                           
72 “Úgy tértem vissza a szentséges habokból / újjászületve, mint a fiatal 

növények, / új lombjuktól megújhodva, / tisztán és immár képesen a 

csillagokhoz felemelkedni.” (142-145. sor). 
73 Aen. VI, 143-144. 
74 “És itt felövezett, akarata szerint: // ó, milyen csoda! Mert pont olyanná, 

mint amit letépett, / olyannak született újjá az alázatos növény / azon 

nyomban ott, ahonnan kiszakította” (Purg. I, 133-136). 
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modelli delle trasformazioni di Dante durante il suo viaggio. Il 

primo riferimento al mito di Piramo e Tisbe (Met., IV, 55-166) 

lo troviamo ai versi 37-42 del XXVII canto, quando nel suo 

viaggio Dante deve attraversare il muro di fuoco della settima 

cornice: dall'altra parte c'è già Beatrice ad attenderlo (versi 34-

43). Ma il viaggiatore, che ha già visto morire degli esseri 

umani arsi vivi, non ha nessuna intenzione di entrare nel 

fuoco, nonostante Virgilio lo rassicuri che quel fuoco non gli 

farà alcun male. È allora che il poeta antico gli rivela che 

Beatrice lo aspetta dall'altra parte del muro di fuoco. Solo il 

nome dell'amata è capace di far svanire il terrore di Dante: ha 

su di lui lo stesso effetto che ebbe su Piramo morente il nome 

della sua amata. La descrizione dantesca estrapola solo questo 

momento dall'episodio ovidiano, e cita quasi letteralmente i 

versi 145-146. Ciò prova che il peraltro diffusissimo romanzo 

Piramus et Thisbé, risalente al XII secolo, originariamente in 

provenzale, ma tradotto in latino, non era a portata di mano di 

Dante quando scrisse questi versi. Un altro argomento 

decisivo che dimostra come Dante attinga alle Metamorfosi di 

Ovidio si trova proprio nell'elemento della metamorfosi 

vegetale. Nei versi danteschi nell'istante in cui Piramo muore 

il gelso diventa vermiglio  (35-39), come l'originale ovidiano: 

„madefactaque sanguine radix / purpureo tinguit pendentia 

mora colore” (vv. 126-127, corsivi miei); mentre nel romanzo 

Piramus et Thisbé nell'istante in cui Piramo muore il gelso da 

bianco diventa nero:  

 
Sur le branches raie il sans: / Noircist le fruit qui estoit blans. / Tous 

tens avoit esté la more / Blanche dusque a icele ore ; / Adont reҫut 

noire coulour / En testomoine de dolour. (787-792) 

 

Il riferimento più importante ad Argo Panoptes, il gigante 

incaricato dalla gelosa Giunone di sorvegliare Io con i suoi 
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cento occhi, e che Mercurio fa addormentare narrandogli il 

mito di Pan e Siringa è la rievocazione della sua morte:  

S'io potessi ritrar come assonnaro / li occhi spietati 

udendo di Siringa, / li occhi a cui pur vegghiar costò sí caro; // 

come pintor che con essempro pinga, / disegnerei com'io 

m'addormentai”. In questo caso dunque l’addormentarsi di 

Argo del mito ovidiano serve per Dante da modello (essempro) 

per ritrarre il suo proprio, in quanto gli occhi si chiudono ad 

ambedue per la dolcezza di un canto. Accanto al richiamo 

ovidiano (Met. I, 668-723), che serve a illustrare l'assopirsi del 

Dante-personaggio, in questi versi il Dante-autore rende anche 

manifesto il suo modo di usare i miti dell'antichità, che non 

riguarda solo il passaggio in questione, ma la tecnica imitativa 

dell'intera Commedia. Non è un caso che Dante evochi il mito 

di Pan e Siringa nei versi che rivelano il suo modo di 

rapportarsi ai modelli antichi. Arnolphe d'Orléans nel suo 

commento a Ovidio d'epoca medievale interpreta infatti 

questa storia nel modo seguente: Siringa è il simbolo delle arti 

greche, mentre Pan rappresenta quelle di Roma. Il fatto che 

Pan insegua e raggiunga Siringa mostra come i romani si 

sforzassero di far proprie le arti greche, mentre Siringa 

tramutata in fistola, che da quel momento in poi viene suonata 

da Pan, non è altro che l'arte greca usata dai romani e da 

quest'uso trasformata. 


