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Kötetkompozíció és versszerkezet 
Filológiai és strukturális fordulat Dante Az Új Élet című művének kutatásában 
 

Dante Az Új Élet (Vita Nuova) című műve a szerző korábbi, akár tíz évvel is a Vita 
Nuova szövegét megelőző költészetének darabjait teszi meg tárgyául oly módon, 
hogy a kiválogatott versszövegek köré egyfelől egy kontinuus narratívát épít fel (a 
Beatrice-szerelem történetét), másfelől az egyes verseket – kiemelkedő autopoétikus 
gesztussal – számos esetben rövid szerkezeti elemzéssel (ún. divisionéval) látja el. Ez 
a rendkívül izgalmas, mai irodalomtudományi aspektusból is igencsak modernnek 
ható, hármas összetételű szövegforma természetesen középkori szövegelőzmények-
kel is bír: az ún. prosimetrium műfaját látszik feleleveníteni, s prototípusaként a szak-
irodalom leginkább Boetius Laeliusát nevesíti. S noha kétségtelen, hogy Az Új Élet 
az első olasz (vulgáris) nyelvű prosimetrium, tudjuk, hogy a Dante-kutatás a műnek 
még jónéhány más, többé vagy kevésbé közvetlen forrását is számon tartja, mint 
például Augustinus Vallomásokját, Cicero De amicitiáját, Boetius De consolatione 
Philosophiéjét, Brunetto Latini Tresoretto és Rettorica című műveit, a provanszál truba-
dúrlírát, a szentek életéről és halálról szóló hagiográfiai irodalmat stb. S már ezen 
változatos műfajú „előszövegekből” is kitűnik, hogy a dantei Az Új Élet nemcsak 
szöveg-, hanem – s ettől elválaszthatatlanul – műfajformájában is sajátosan újszerűt 
és egyedit képvisel. 

E dolgozat elsődleges érdekeltségét és tárgyát azonban ezúttal nem a sajátos mű-
fajiság és műfajforma képezi,1 hanem a Dante-szöveg mint könyv és mint kötet-
kompozíció filológiai és strukturális felosztása, illetve e felosztás lehetőségei. Mint 
ismert, Dante e művébe 31 korábban írt versét illesztette be. Ezek közül időben az 
első az A ciascun’alma presa e gentil core che [Ti jótét lelkek s hő szivek kiket …]2 kezde-
tű, mely verses lírai darab a kutatások szerint 1283-ra száll vissza, míg kronológiailag 
az utolsó az Era venuta nella mente mia [Ábrándozásaim elém vetítik], amely feltehető-
leg 1291 júniusában keletkezett.3 Tudjuk ugyanakkor, hiszen ezt már az első Dante-
kutató, Boccaccio is említi,4 hogy Dante nem minden korábbi versét emelte be Az 
Új Életbe (amelynek születési időpontja tekintetében a Dante-szakirodalom általá-
ban az 1294-es évet jelöli meg, egy év „oda-vissza” ráhagyással),5 s azt is, hogy ezt 

1 Erről lásd Kornélia HORVÁTH, Osservazioni a margine della poetica dantesca nella Vita Nuova = Leggere 
Dante oggi. Interpretare, commentare, tradurre alle soglie del settecentesimo anniversario. Atti del Convegno 
Internazionale 24–26 Giugno 2010, Accademia d’Ungheria in Roma, a cura di Éva VÍGH, Accademia 
d’Ungheria in Roma – Istituto Storico »Fraknói«, 2011, 103–110. 
2 BARANYI Ferenc fordítása. Vö. Dante ALIGHIERI, Az új élet. Vita nuova (kétnyelvű kiadás), ford. 
BARANYI Ferenc, Bp., Eötvös József, 1996. 
3 Guglielmo GORNI, La »Vita Nova« nell’opera di Dante = Dante ALIGHIERI, Vita Nova, a cura di 
Guglielmo GORNI, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1996, IX. 
4 I. m., XI–XII. 
5 I. m., XX. 
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követően is írt lírai költeményeket. Tehát úgy tűnik, a Vita Nuovát egy sajátos visz-
szatekintő és önreflexív irodalmi alkotásként szükséges „elkönyvelnünk”.6 

Mindezt az említett Era venuta nella mente mia [Ábrándozásaim elém vetítik] szo-
nett kapcsán is bízvást beláthatjuk, hiszen ez Az Új Életnek mint szövegegyüttesnek 
távolról sem az utolsó verse (még hat követi a további fejezetekben), ugyanakkor 
mégis kitüntetett szerepet nyer a műben: ez az egyetlen lírai vers, amelyhez Dante 
mint narrátor és mint szerző explicit módon két kezdést („due cominciamenti”), 
azaz két első versszakot ad meg. 

Ismert, hogy Az Új Élet más Dante-szövegekkel együtt kéziratos formában ma-
radt fenn. A Dante-mű szövegrekonstrukciójának legnagyobb érdeme egyértelműen 
Barbi nevéhez fűződik, aki a 19. századi értelmezői hagyomány nyomán XLII, azaz 
42 fejezetre osztva közölte azt nyomtatásban,7 s ezt a struktúrát őrizték meg Az Új 
Élet további olasz és idegen nyelvre fordított publikációi. Közülük is kiemelendő 
Contini és de Robertis kifinomult kritikai elemzéssel ellátott kiadása.8 S természet-
szerűleg ezt a strukturális felosztást követték a mű magyar nyelvű kiadásai, így a 
legutóbbi, Baranyi Ferenc fordításában készült 1996-os kétnyelvű kiadvány is.9 

Azonban, s érdekes módon ugyancsak 1996-ban látott napvilágot Olaszország-
ban Guglielmo Gorni kritikai kiadása Az Új Életről, amely több ponton kardinális 
változást hozott a szövegkorpusz megjelentetésében. Ezek között a két legfonto-
sabbat a cím „megváltoztatásában” és a szöveg strukturálásában eszközölt radikális 
módosításban jelölhetjük meg. Gorni a címbeli Nuova (’új’) jelzőt a Dante-korabeli 
firenzei nyelvjárásra hivatkozva diftongus nélküliként tételezi (Nova), s elhagyja az 
amúgy esetlegesnek tűnő határozott névelőt (amelyet a korábbi kiadások egy cso-
portja a cím részeként kezelt, többsége azonban nem). Így a cím nála Vita Nova (’Új 
Élet’) lesz. 

Lényegesebb azonban az általa bevezetett szövegszerkezeti változtatás. Az Új Élet 
tradicionális strukturálása az alábbi kezdésekkel osztja 42 fejezetre (capitoli) a szöveget: 
I.  In quella parte del libro de la mia memoria… – Emlékezetem könyvének abban a részé-

ben…10 
II. Nove fiate già appresso lo mio nascimento… – Születésemtől számítva már kilencedik 

alkalommal … 
III Poi che fuoro passati tanti die… – Ezután eltelt annyi nap… 

6 Hasonlóan vélekedik J. Took is 1990-es könyvében. Vö. John F. TOOK, Dante: Lyric Poet and Philo- 
sopher. An introduction to the Minor Works, Oxford, Clarendon Press, 1990, 43–44. 
7 La Vita Nuova di Dante Alighieri, a cura di Michele BARBI, Firenze, Bemporad, 1932.2 (1. kiadás: 
Firenze, Società Dantesca Italiana, 1907). 
8 Gianfranco CONTINI, Introduzione alle «Rime» di Dante = Un’idea di Dante. Saggi danteschi, Torino, 
Einaudi, 1976, 3–20; Domenico DE ROBERTIS, Il libro della »Vita Nuova«, Firenze, Sansoni, 19702 (1. 
kiadás: 1961). Vö. még pl. Dante ALIGHIERI, Vita Nuova = Tutte le opere, Aa cura di Fredi CHIAPPELLI 
[edizione del centenario], U. Mursia & Co., Milano, 1965, 365–416. 
9 Dante ALIGHIERI, Az új élet. Vita Nuova (kétnyelvű kiadás), i. m. 
10 A magyar megfelelőt az 1996-os kétnyelvű kiadás nyomán Baranyi Ferenc fordításában adom meg. 
Vö. Dante ALIGHIERI, Az új élet, i. m. Jelzem azonban, hogy Jékely Zoltán fordítása legalább annyira 
költői: vö. Dante ALIGHIERI, Az új élet, szerk. HALÁSZ Gábor, ford. JÉKELY Zoltán, Bp., Franklin 
Társulat, é. n. 
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IV. Da questa visione inanzi cominciò lo mio spirito naturale ad essere impedito ne la sua 

operazione… – E látomást követően természeti szellemem megbénulni látszott… 
V. Uno giorno avvenne che questa gentilissima… – Történt egy napon, hogy e legnemesebb… 
VI. Dico che in questo tempo che questa donna era schermo di tanto amore – Szóval, ama 

időben, amikor ez hölgy annyit takart el ebből a nagy szerelemből… 
VII. La donna co la quale io avea tanto tempo celata la mia volontade… – A hölgy, aki hosszú 

időn keresztül valós vonzalmam leplezését segítette elő… 
VIII. Appresso lo partire di questa gentile donna… – E nemes hölgy távozása idején… 
IX. Appresso la morte di questa donna alquanti die avenne cosa… – Nem sokkal e hölgy 

halála előtt úgy fordult a dolog… 
X. Appresso la mia ritornata mi misi a cercare di questa donna… – Hazaérve nyomban 

keresni kezdtem azt a hölgyet 
XI. Dico che quando ella apparia da parte alcuna… – Szóval: ha bárhol megjelent ő… 
XII. Ora, tornando al proposito… – Most pedig, tárgyamhoz visszatérve… 
XIII. Appresso di questa soprascritta visione… – Kevéssel a fentebb leírt víziót követően… 
XIV. Appresso la battaglia de li diversi pensieri avvenne… – Az egymással ellenkező gondola-

toknak eme viadala után történt… 
XV. Appresso la nuova trasfigurazione mi giunse un pensamento forte… – Újbóli átváltozá-

som táján kínzó gondolat szállt meg… 
XVI. Appresso ciò che io dissi questo sonetto… – E szonett megírása után… 
XVII. Poi che dissi questi tre sonetti… – Minekutána előadtam ezt a három szonettet… 
XVIII. Con ciò sia cosa che per la vista mia molte persone avvessero compreso lo secreto del 

mio cuore… – Mivel arcomról sokan leolvashatták a szívem titkát… 
XIX. Avenne poi che passando per uno cammino lungo lo quale sen già uno rivo chiaro 

molto… – Az történt ennekutána, hogy egy nagy tisztaságú patak partján mendegélve… 
XX. Appresso che questa canzone fue alquanto divolgata tra le genti… – Minekutána ez az 

ének ismertté lett valamelyest a köznép körében… 
XXI. Poscia che trattai d’Amore ne la soprascritta rima… – Miután Ámorról szóltam a fenti 

versezetben… 
XXII. Appresso ciò non molti dì passati… – Nem sok nappal ezután… 
XXIII. Appresso ciò per pochi dì avvenne che in alcuna parte de la mia persona mi giunse una 

dolorosa infermitade… – Néhány nappal ezután az történt, hogy testemnek több pontját 
fájdalmas betegség támadta meg… 

XXIV. Appresso questa vana imaginazione, avenne uno die che… – E csalóka képzelgés után 
történt az egyik napon, hogy… 

XXV. Potrebbe qui dubitare … – Ezen a napon bárki kételkedhet… 
XXVI. Questa gentilissima donna… – E legnemesebb hölgy… 
XXVII. Appresso ciò cominciai a pensare… – Kevéssel ezután azon kezdtem töprengeni… 
XXVIII. Quomodo sedet sola civitas populo! … – „Quomodo sedet sola civitas populo!”… 
XXIX. Io dico che, secondo l’usanza d’Arabia, l’anima sua nobilissima si partio ne la prima ora 

del nono giorno del mese… – Elmondom hát, hogy ‒ arábiai számítás szerint ‒ az ő 
páratlan nemességű lelke a hó kilencedik napjának első órájában távozott el… 

XXX. Poi che fue partita da questo secolo… – Amikor ő eltávozott ebből a századból… 
XXXI. Poi che li miei occhi ebbero per alquanto tempo lagrimato… – Minekutána szemeim 

jóideje könnyeztek már… 
XXXII. Poi che detta fue questa canzone, si venne a me uno… – Kevéssel azután, hogy megírtam 

ezt a canzonét, eljött hozzám valaki… 
XXXIII. Poi che detto ei questo sonetto, pensandomi… – Minekutána megírtam ezt a szonettet 

néki, belegondolva… 
XXXIV. In quello giorno nel quale si compiea l’anno che questa donna era fatta de la cittadini di vita 

eterna… – Kerek évfordulóján ama napnak, amelyen ez a hölgy az öröklét polgárai közé állt… 
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XXXV. Poi per alquanto tempo… – Kevéssel később… 
XXXVI. Avvenne poi che là ovunque questa donna mi vedea… – Aztán az történt, hogy ez a 

hölgy, ha bárhol meglátott engem… 
XXXVII. Io venni a tanto per la vista di questa donna… – Gyakran látván e hölgyet 
XXXVIII. Ricovrai la vista di quella donna in sì nuova condizione… – E hölgy látása új helyzetet 

teremtett… 
XXXIX. Contra questo avversario de la ragione… – Az észnek emez ellensége ellen… 
XL. Dopo questa tribulazione avenne… – E gyötrődés után történt… 
XLI. Poi mandaro due donne gentili… – Két nemes hölgyet küldtek hozzám… 
XLII. Appresso questo sonetto apparve a me una mirabile visione… – E szonett után csodála-

tos látomás jelent meg előttem… 

Az itt ismertetett fejezetbeosztással szemben Gorni kritikai kiadásának előszavá-
ban úgy érvel, hogy vissza kívánja adni a szöveg eredeti „paragráfusait” (míg a ko-
rábbi Vita Nuova kiadások a szöveg részeit „fejezeteknek” – capitoli – nevezték, 
addig Gorni tudatosan használja az általa felállított fejezetekre a ’bekezdés’ jelentésű 
paragráfus – paragrafo – lexémát). Így 31 bekezdésre tagolja a Vita Nova szövegét, 
pontosan annyira, amennyi lírai verset a kompozíció tartalmaz. Ugyanakkor jelzi, 
hogy a költemények megoszlása nem felel meg teljességgel a paragráfusoknak, ám 
szövegbeli elhelyezkedésük mindenképpen szimmetrikus, amennyiben három para- 
gráfus (a 3., a 13. és a 17.) két-két költeményt is magában foglal, míg másik három 
(a 16., a 19. és a 31.) egyet sem.11 Ehhez társul még a négy befejező bekezdés, me-
lyek összesen három szonettet tartalmaznak. 

Az új felosztás szemantikai alapja a 9-es szám, mely, mint tudjuk, az Isteni Színjáték 
szerkezeti felépítésének is meghatározó száma és strukturáló elve, s egyben – mint 
azt a Vita Nuovának a hagyományos tagolás szerinti II. és III. fejezete, a Gorni-féle 
strukturálás szerint pedig az első paragráfusa mutatja – Beatrice szimbóluma.12 Ily 
módon a felosztás logikája szerint a Vita Nuova 9+9+9+4 paragráfusból állna, ame-
lyek közül az első kilencet – Gorni szavaival – „a legkonvencionálisabb szövegek”, 
a második kilencet Beatrice dicsérete, míg a harmadik kilences szövegcsoportot a 
Beatrice halála utáni pozíció kapcsolja össze. Az utolsó négy, az előbbiektől elkülö-
nített paragráfus Gorni szerint pedig „a könyv újszerű beatrice-i lezárását” képviseli.13 

Gorni e szövegtagolás mellett filológiai érveket is felhoz. Jelzi például, hogy a 
Vita Nuova 14. századi kézirataiban az első 9 paragráfus az első bekezdést nyitó I 
betűtől eltekintve végig nagy A-val kezdődik, s a második kilenc is „számos homo-
gén paragráfuskezdő iniciálét” mutat.14 Felhívja továbbá a figyelmet a paragráfus- 
kezdő határozószavak sűrűségére és elrendeződésére, vagyis arra, hogy az Apresso 
(’aztán’, ’után’) határozószó tizenháromszor (a 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 13., 14., 15., 
18. és 31. bekezdésben) fordul elő paragráfuskezdő pozícióban, vagyis hét alka-
lommal az első kilenc, öt esetben a második kilenc paragráfusban, míg teljességgel 
hiányzik a harmadik kilencesből, viszont visszatér a szöveg legutolsó, 31. bekezdé-

11 Guglielmo GORNI, La »Vita Nova« nell’opera di Dante, i. m., XXI–XXII. 
12 Vö. az 1996-os kétnyelvű kiadással: Dante ALIGHIERI, Az új élet, i. m., 16–21, 76–77. 
13 Guglielmo GORNI, La »Vita Nova« nell’opera di Dante, i. m., XXII. 
14 I. m., XXII.  
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sében. A Poi che (’aztán hogy’) kezdés (10., 20., 21., 22.) négyszeri előfordulásából 
egy az első kilencesre, három a második kilencesre esik, a Poscia che (’azután, hogy’, 12.) 
egyetlen felbukkanása szintén a második kilencest erősíti, míg a Poi (’aztán’, 24., 30.) 
a harmadik kilencesben és az utolsó négyes egyikében, az In (’-ban, -ben’, 1., 23.) 
pedig az első és a harmadik kilencesben foglal el egy-egy bekezdésnyitó helyet.15 

Gorni a prózai szövegekbe beépített szonettek metrikai képletében is felfedez 
bizonyos strukturális megoszlási elvet. (Mint ismert, a Vita Nuovába beemelt költe- 

15 A Vita Nuova szövegtagolása GORNI szerint (vö. La »Vita Nova« nell’opera di Dante, i. m., ., 383–385.): 
1. bekezdés: In quella parte del libro de la mia memoria… – Emlékezetem könyvének abban a részében… 
2. Da questa visione… – E látomást követően… (A régi IV. fejezet.) 
3. Appresso lo partire… – E nemeshölgy távozása idején… (A régi VIII. fejezet.) 
4. Appresso la morte di questa donna… – Nem sokkal e hölgy halála után… (A régi IX. fejezet.) 
5. Appresso la mia ritornata… – Hazaérve nyomban… (A régi X. fejezet.) 
6. Appresso di questa soprascritta visione… – Kevéssel a fentebb leírt víziót követően… (A régi XIII. 
fejezet.) 
7. Appresso la battaglia de li diversi pensieri… – Az egymással ellenkező gondolatok eme viadala után 
történt… (A régi XIV. fejezet.) 
8. Appresso la nuova trasfigurazione… – Újbóli átváltozásom táján… (A régi XV. fejezet.) 
9. Appresso ciò che io dissi questo sonetto… – E szonett megírása után… (A régi XVI. fejezet.) 
10. Con ciò sia cosa che per la vista mia molte persone avessero compreso… – Mivel arcomról sokan 
leolvashatták… (A régi XVIII. fejezet.) 
11. Appresso che questa canzone… – Minekutána ez az ének… (A régi XX. fejezet.) 
12. Poscia che trattai d’Amore… – Miután Ámorról szóltam… (A régi XXI. fejezet.) 
13. Appresso ciò non molti dì passati… – Nem sok nappal ezután… (A régi XXII. fejezet.) 
14. Appresso ciò per pochi dì avvenne… – Néhány nappal ezután az történt… (A régi XXXIII. 
fejezet.) 
15. Appresso questa vana imaginazione… – E csalóka képzelgés után… (A régi XXIV. fejezet.) 
16. Potrebbe qui dubitare persona… – Ezen a ponton bárki kételkedhet… (A régi XXV. fejezet.) 
17. Questa gentilissima donna… – E legnemesebb hölgy… (A régi XXVI. fejezet.) 
18. Appresso ciò… – Kevéssel ezután… (A régi XXVII. fejezet.) 
19. Quomodo sedet… – Quomodo sedet… (A régi XXVIII. fejezet.) 
20. Poi che li liei occhi... ‒ Minekutána szemeim... (A régi XXXI. fejezet.) 
21. Poi che detta fue questa canzone… – Kevéssel azután, hogy megírtam ezt a canzonét– (A régi 
XXXII. fejezet.) 
22. Poi che detto ei questo sonetto… – Minekutána megírtam ezt a szonettet… (A régi XXXII. fejezet.) 
23. In quello giorno nel quale si compiea l’anno che questa donna era fatta de la cittadini di vita 
eterna… – Kerek évfordulóján ama napnak, amelyen ez a hölgy az öröklét polgárai közé állt… (A régi 
XXXIV. fejezet.) 
24. Poi che alquanto tempo… – Kevéssel később… (A régi XXXV. fejezet.) 
25. Avvenne poi che… – Aztán az történt… (A régi XXXVI. fejezet.) 
26. Io venni a tanto per la vista di questa donna… – Gyakran látván e hölgyet… (A régi XXXVII. 
fejezet.) 
27. Ricovrai la vista di quella donna… – E hölgy látása… (A régi XXXVIII. fejezet.) 
28. Contra questa avversario de la ragione… – Az észnek emez ellensége ellen… (A régi XXXIX. 
fejezet.) 
29. Dopo questa tribulazione avvenne… – E gyötrődés után történt… (A régi XL. fejezet.) 
30. Poi mandaro due donne gentili… – Két nemes hölgyet küldtek hozzám… (A régi XLI. fejezet.) 
31. Appresso questo sonetto apparve a me una mirabila visione… – E szonett után csodálatos látomás 
jelent meg előttem… (A régi XLII. fejezet.) 
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mények műfajformájuk szerint túlnyomórészt szonettek, ezek mellett öt canzone –
’dal’ – és egy ballata – ’ballada’ – találtatik a műben.) Gorni strukturális szempontból 
csak a szonettekkel foglalkozik – ez, még ha hiányérzetet hagy is maga után, a szo-
nettek abszolút domináns száma miatt érthető –, s kimutatja, hogy a Vita Nuova 
szonettjeire jellemző hatféle metrikai (rímszerkezeti) elrendezés is érdekes hármas 
megoszlást jelez a mű egészének kompozíciójában: míg az általa 1-2-3-4-es számmal 
jelölt rímszerkezeti formáció csakis a mű első harmadában, addig a 6-os számú 
rímképlet a második, míg az 5-ös kizárólag a Vita Nuova harmadik harmadában 
fordul elő.16 

Másfelől a Vita Nuova felosztása duális struktúraként is értelmezhető. Az első 
természetesen egy meghatározó tartalmi-tematikai szempont, azaz Beatrice halála, 
mely szerint a Dante-mű az 1–18. és a 19–31. paragráfusra tagolódik az olasz filoló-
gus szerint (a hagyományos felosztás alapján ez az I–XXVII., illetve a XXVIII–
XLII. fejezetcsoportot jelenti). Gorni a maga kettős tagolását a paragráfuskezdő 
formulákkal is indokolja: az első bekezdés, s az egész mű – mégha nem is a bekez-
dés legelején, hanem a második sorában – egy latin formulával indul („Incipit vita 
nova”, ’Kezdődik az új élet’), s a második részt nyitó, a Jeremiás siralmaiból idéző 19. 
paragráfus szintúgy („Quomodo sedet sola civitas plena populo! Facta est quasi 
vidua domina gentium.” – „Jaj! De árván ül a nagy népű város! Olyanná lőn, mint 
az özvegyasszony!” – Jeremiás siralmai 1. 1., Károli Gáspár fordítása –). Ami pedig a 
versek narrátori felosztását (divisione) illeti, arról Gorni megállapítja, hogy bár ezek-
nek is megvannak az erőteljes középkori egzegétikai hagyományai, amelyek Dante 
„mesterének”, Brunetto Latininek a Retorikájában is visszaköszönnek, Danténak 
mégis sikerült dinamizálnia ezt a tradicionális szövegmagyarázó formát. Ezt mutatja 
egyebek között például, hogy nála a felosztás (divisione) néha hiányozhat is (például a 
Gorni-féle 7., 17., 24., 25., 28. és 29. paragráfusokban), míg a könyv második, a 
Beatrice halála utáni eseményeket tárgyaló részében a felosztás, ha van, immár minden 
esetben megelőzi a versszöveget, nem pedig követi, mint annak előtte.17 

Érdekes lehet itt, hogy a dantei versfelosztások kapcsán Gorni Boccaccióra, 
Dante első életrajzírójára és „kiadójára” is hivatkozik: arra a Boccaccióra, aki a 
divisionékat nem tekintette Az Új Élet szerves részeinek. Úgy vélekedett, Dante talán 
túl egyszerűnek találta fiatalkori verseit, s ezért iktatta be a szövegbe a magyarázatu-
kat, s ezért a maga – Boccaccio – keze által kibocsájtott kódexekben kiemelte ezeket 
a szövegtestből, s a margón helyezte el őket.18 

16 A szonettek hatféle metrikai struktúrája (vö. I. m., XXV.): 
1. abab abab cde cde 
2. abab abab cdc dcd 
3. abba abba cdc cdc 
4. abba abba cdc dcd 
5. abba abba cde edc 
6. abba abba cde cde 
17 I. m., XXVII. 
18 I. m., XXVIII. 
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Gorni ezek után két tematikus-motivikus elemet vesz vizsgálat alá, amelyeket ha-
tározottan struktúraképző momentumoknak tekint, és a „tartalom formájának” 
meghatározó tényezőiként19 nevez meg. E két motivikus témát pedig a magát „én”-
ként megjelölő szereplő-elbeszélő látomásaiban, valamint Beatrice és a többi hölgy megje-
lenésének módozataiban véli felfedezni. 

Az előbbi kapcsán a szerző a főszereplő-elbeszélőnek mindössze két álmát tár-
gyalja, joggal mutatva rá, hogy a mű végi „csodálatos látomás” („mirabile visione”) 
– mely több kutató szerint az Isteni Színjátékra történő alkotói előkészületre való 
evidens utalásként értelmezhető – egészen más célzatú és karakterű, mint a többi 
műbéli álom.20 A látomások kapcsán azonban további különbséget tesz a fantázia 
– fantasia –, illetve az imagináció – immaginazione, Gorni átírásában: ymmaginatione – 
szóval megjelölt dantei víziók között, noha e különbségtételt az eltérő szóalakok 
előhozatala mellett semmivel sem indokolja. A Gorni által kiemelt, s az egész dantei 
történetben valóban első álomlátásra az 1. paragrafusban (a korábbi tagolás szerint a 
III. fejezetben) kerül sor, amikor az elbeszélő-hőst egy „édes álom” „csodálatos 
látomással” lep meg („uno soave sonno” „una maravigliosa visione”),21 mikor is 
Ámor a karjában Dantéhez viszi a szendergő Beatricét, s utóbbit felébresztvén arra 
készteti, hogy egye meg a főhős-narrátor szívét.22 A másik álom történetét a narrá-
tor-hős az 5. paragrafusban (a régi felosztás szerint a XII. fejezetben) beszéli el: itt 
újfent Ámor – immár egyedüli – látogatásáról van szó, melyben a Szerelem istene 
párbeszédet folytat Dantéval. Hozzátehetjük, e második vízió a szöveg nyelvisége 
szempontjából is kiemelt jelentőségűnek tartható, hiszen ebben Ámor eleinte lati-
nul, később – mivel Dante nem képes megfejteni mondása értelmét – vulgáris, azaz 
olasz nyelven szól a főhős-narrátorhoz, s ezzel egyenes összefüggésben „rímekben 
szólásra”, vagyis a vulgáris, olasz nyelvű versek költésére biztatja. Még egy aspektus-
sal kiegészítve Gorni meglátását azt is észrevételezhetjük, hogy e második álom 
esetében Ámor a szereplő-narrátornak kifejezetten líraelméleti tanácsot ad, amikor a 
megszólítás (aposztrophé) eszközének költői alkalmazhatóságáról beszél.23 A két 
álom mind a triadikus, mind a kétpólusú kompozicionális felosztás tekintetében a 
szöveg első szerkezeti egységében kerül leírásra,24 s mindkettő meghatározó ismér-

19 I. m., XXIX. 
20 A jelzett szöveghely magyarul így hangzik: „E szonett után csodálatos látomás jelent meg előttem s 
oly dolgok vonultak benne fel, amelyek egytől-egyig azt sugallták: erről az áldottról ne beszéljek addig, 
amíg méltó módon nem szólhatok róla.” (Dante ALIGHIERI, Az új élet, i. m., 103. – Vö. pl. MADARÁSZ 
Imre, Jegyzetek = Dante ALIGHIERI, Az új élet, i. m., 105.) 
21 I. m., 18–19. 
22 Itt természetesen irodalmi toposzról van szó, amelynek kapcsán Gorni elsődlegesen Guilhelm de 
Cabenstanh provanszál trubadúr költészetére hivatkozik. (Guglielmo GORNI, La »Vita Nova« nell’opera 
di Dante, i. m., XXXII.) 
23 „[…] mondj el néki mindent, méghozzá rímekben […] tedd, hogy ezek a szavak csupán eszközül 
szolgáljanak, tehát közvetlenül ne hozzá intézd őket, mert ez méltatlan dolog lenne […]” (Dante 
ALIGHIERI, Az új élet, i. m., 31, 33.) 
24 GORNI, La »Vita Nova«,  i. m., XXX. 
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veként azonosíthatjuk a kilences számnak mint Beatrice jelölőjének explicit elbeszé-
lői tematizációját.25 

Különösen érdekesnek mutatkozik Gorni azon fejtegetése, mely a kétosztatú 
kompozíció melletti argumentumként az ún. „donne-schermo”, avagy a „maszk-
hölgyek” szerepét is felhozza. A „donne-schermo”, azaz kb. ’álcázott vagy védő 
hölgyek’ megnevezés azokat a női szereplőket jelöli a szakirodalomban, akiket a 
Vita Nuova elbeszélése szerint Ámor azért választ ki a főhős-narrátor számára, hogy 
általuk leplezze annak Beatrice iránti szerelmét. (E leplezés szükségességét a Vita 
Nuovában maga Ámor jelenti ki: jó példa erre a fentebb idézett aposztrophé fontos-
ságának, pontosabban nem Beatrice felé irányulásának hangsúlyozása a részéről.) A 
Dante-kutató számára azért is tűnhet különösnek a „donne-schermo” témájának 
Gorni-féle interpretációja, mert az olasz irodalomtudós érdekes módon csak az első 
és harmadik „álcázott hölgyről” beszél, s egy szóval sem említi azt a „Donna 
Gentilé”-ét, akit Ámor az első hölgy eltávozta után nevez meg a főhős-Dante szá-
mára a további szerelmi álcázás „eszközeként”. S az is külön érdekesség, hogy 
Gorni Ámornak ezt a megjelenését miért nem számítja a Dante-hős és – narrátor – 
látomásai közé (csak feltételezhetjük, valószínűleg azért, mert az olasz szöveg itt az 
im(m)aginazione, s nem a visione szóalakot használja): 

[…] úgy fordult a dolog, hogy a fentebb nevezett városból elutaznom volt kívánatos, még-
hozzá ama tájékra, ahol az engem fedező hölgy is tartózkodott, noha az ő lakhelye távolabb 
esett úticélomtól. […] Ám a legédesebb Úr [értsd: Ámor], aki a legnemesebb hölgy [értsd: 
Beatrice] erénye által uralkodott felettem, vándorként jelent meg lelki szemeim előtt  […] 
És mintha megszólított volna, a következő szavakat intézte hozzám: »Attól a hölgytől jö-
vök, aki védelmed volt hosszú időn keresztül és tudom, hogy egyhamar nem tér vissza, így 
hát a szívet, amelyet elfogadni tőled én késztettem őt, magamhoz vettem és elviszem ama 
hölgynek, aki éppen úgy oltalmad leszen, mint az előző volt.« És megnevezte őt, hogy je-
gyezzem jól meg én is. »Mindazonáltal, ha bármit is kifecsegnél mindabból, amit elmond-
tam neked, tedd talányosan, szavaidból ki ne derüljön, hogy csak színlelted a szerelmet s 
hogy a másik iránt is ezt lészen tenned illő.«26 

Ezt követően Gorni részletesen tárgyalja a Vita Nuovában kifejtett történetet 
(ennek ismertetésére itt aligha lehet szükség), majd a potenciális forrásokat és min-
taadó műveket veszi számba, beható módon reflektálva a Vita Nuova addigi, 1996-ig 
megjelent szakirodalmában kifejtett álláspontokra. Végül részletes és pontos táblá-
zatban közli a műben a narrátor által megadott versfelosztások (az ún. divisionék) 

25 1. „[…] uno soave sonno, ne lo quale m’apparve una maravigliosa visione […] E mantenente 
cominciai a pensare, e trovai che l’ora ne la quale m’era questa visione apparita, era la quarta notte de 
la notte stata, sì che appare manifestamente ch’ella fue la prima ora de la nove ultime ore de la notte.” 
– „[…] édes álom szállt rám, mely csodálatos álommal lepett meg […] Töprengeni kezdtem s arra 
jutottam, hogy az óra, melyben támadt látomásom, negyedik volt immár az éjszakában, végső kilenc 
órát előzve abból.” 
2. „Onde io ricordandomi, trovai che questa visione m’era apparita ne la nona ora del die […] – „S 
ahogy újragondolatam a történteket, rájöttem, hogy látomásom a nap kilencedik órájában támadt 
[…]”. (Vö. Dante ALIGHIERI, Az új élet, i. m., 18–19, illetve 30–31, 32–33.) 
26 I. m., 27, 29. 
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struktúrájának alakulását, tekintettel arra, hogy két-, három-, négy- vagy többrészes 
szerkezeti felosztást javasol-e az olvasónak a dantei önértelmező elbeszélő. 

Gorni olvasata összességében feltétlenül új utakat nyit meg a Vita Nuova kutatá-
sa előtt. Mindazonáltal úgy tűnik, a műnek ezen újfajta, elsősorban filológiai, rész-
ben pedig nyelvi-kompozicionális, motivikus és egyéb poétikai (főként metrikai) 
érvekre alapozott, ám a szövegben foglaltakat néha nem teljességgel respektáló 
elemzése (lásd a második „donna-schermo” esetét) bizonyos „kiegészítésre”, vagy 
inkább továbbgondolásra szorulna a Vita Nuova-kutatás más szerzőinek meglátásai 
alapján. Úgy gondolom, Gorni eredményeit nem lehetséges a vele nagyjából kortárs 
szakirodalom, például John Took27 hermeneutikai igényű szövegértelmező gondo-
latmenetétől függetlenítve, vagy a legújabb Dante-írásoknak, például Silvia Finazzi 
könyvének a Vita Nuova retorikai figuráit elemző fejezetének, illetve Paola Manni 
Dante nyelvezetét tárgyaló monográfiájának a Vita Nuovára vonatkozó alapvető 
megállapításait ignorálva elfogadni.28 Összegezve úgy vélem, a filológiai és részint 
poétikai alapon történő újrastrukturálást további hermeneutikai érvekkel lenne 
szükséges megerősíteni, esetlegesen pedig módosítani. 
 
 

27 John F. TOOK, Dante: Lyric Poet and Philosopher. An introduction to the Minor Works, Oxford, Clarendon 
Press, 1990. 
28 Vö. Silvia FINAZZI, „Sotto vesta di figura o di colore rettorico”: definizioni del linguaggio figurato nella Vita 
Nuova = S. F., La metafora nella tradizione testuale ed esegetica della Commedia di Dante, Firenze, Franco 
Cesati Editore, 2013, 80–82; Paola MANNI, La lingua di Dante, Bologna, Il Mulino, 2013, 31–36. 
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