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Visiunea

latină în opera

lui Dante, pe care am ținul-o cu prilejul comemorărei marelui poet și care s'a publicat în“.
Vieaţa Notă, XVII, 116, nu va părea. de prisos
ce- se tipărește aici. Paginile care urmează.
re„dau un curs pe care l-am făcut anul acesta
la...
Facultatea- de litere, şi dacă uneori . se întîln
esc |
cu ce a apărut în Vieaţa Nouă, ele aduc. totuși
ceva nou, cum, de altă parte, în conferență am
desvoltat unele puncte asupra cărora nu am mai
insistat aici,
'

Cei inițiați în. literatura dantescă vor găsi pâ_reri cunoscute, observații care s'au mai făcut,

dar vor înfelege rostul lor prin

aceea

că 'am

“ținut să dau ctitorilor dela . noi cîteva îndrumări pentru cunoașterea operei lui Dante, așa

de streină lor în general. In schimb, se
vor întiini '

VII

,

E

şi păreri care nu au mai. fost exprimate pînă
acum, şi aceasta m'a hotărît să public
ÎN

"spus la: Universitate,
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„După şase.
a ajuns încă
ficaţia ei. Şi
“părți din ea,

-

:

a

sute de” ani opera” lui Dante nu
să fie cuprinsă în toată semninu înţelegem prin aceasta că unele
unele amănunte, au rămas pină

acum nelămurite — împotriva atitor Sstrăduințe
ale comentatorilor —; ci ne gindim. la ceea ce

represintă ca în totul ca suflet, ca visiune,
ca poesie.
|
Prin felul în care se înfățișa, pria complexi- .tatea ei, şi măreaţă şi neliniştitoare, greu de
pătruns şi de Stăpînit, ea a avut soarta să nu
fie mai bine înţeleasă nici atunci cînd era în..
unele privinţe mai aproape de suflete, de anu- |
mite impresii, înclinări, preocupaţiuni. Contemporanii

lui Dante,

“au privit Divina

chiar aceia.

Comedie

din

care-l

puncte

admirau,

de. ve-

.

2

o
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„ dere unilaterale, considerînd-o

ca opera

unui

“mare creştin ori mare învăţat, «dottore»,
entusiasmîndu-se în fața unor: terține ale
care corespundeau la preferinţe ale. lor,
alţii, înverşunaţi împotriva aceluia care li
părea prea îndrăzneţ în părerile pe care
arătaseşi trecuse mîndru printre ei, evitau

se apropie de

scrierile

lui

sau

şi
ei
iar
se
le:
să |

le denaturau

după porniri 'de care erau stăpîniţi.

Aceste. atitudini se” repetară- mai tirziu, şi
aceia care se extasiau în faţa operei marelui
Florentin. stăruiră atunci; pentru a potoli în-

|

dirjirea: detractorilor ei; să o presinte înainte
de .toate ca demnă de respectul tuturor, pen-

tru că cuprindea adevăruri sfinte — nu-l numise
pe: Dante

chiar

prietenul

său, Giovanni

del.

Virgilio: <theologus nullius dogmatis expers»?
Cu cîtă stăruință se căuta în Divina Comedie

mai mult înțelesul ei teologic se vede diri ce
a scris şi Boccaccio asupra ei, cu toate că
nu trecea cu vederea valoarea ei poetică; şi

diînsul o socotia în primul rînd ca o carte sfîn„tă, ca o nouă Biblie, iar cînd căuta să împace
teologia

cu poesia ajungea

la

părerea

că cea

dintii e tot poesie, a. Dumnezeirei («la teologia
niun' altra cosa & che una poesia di Dio»), aşa
că în chipul acesta

Divina

Comedie,

ci atita .

valoare poetică cîtă putea să o desluşească în

|
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ea, era trecută -de dinsul

teologice.

ag
tot

printre

E

_

operele - *

.
Cînd veni vremea adoraţiuriei fana
tice
pen
tru
antichitate, cînd latina aju
nse să fie mai pre-.
țuită decit italiana, «il volgare>,
şi cînd orice
se scria ori

se scrisese era judecat
după ca-.
noanele găsite în' cărțile
celor vechi Sau forma _.
obiectul discuţiilor. mărunțe:
de “iilologie, Dante
îu şi mai Puțin înțeles, dacă
nu chiar privit cu
dispreţ,
ca-un

versificator

de

rînd,

ca «poeta
da. calzolai». Dacă şi pe atun
ci cîţiva umanişti,

ca Leonardo Brurii, Coluceio Salu
tati

ş. a., ni
se alăturară ia asemenea
critici pedante ori
pătimaşe şi-i recunoscură
geniul numindu-l .«no=
bilissimo poeta», de mult
e ori şi aceştia veniră
să repete părerea dominantă
mai înainte âsupra
lui, înfă

ţişîndu-l ca «prestantissimo teol
ogo»,
ca un. «Virgil 'catolic»; cum
îi zicea! Ciriaco
d'Ancona.
In timpul

.şite de cei

Sa
Renaşterei, alte

mai

tendințe

împărtă-

mulţi, făcură “ca Dantesă
nu

fie privit cum S'ar fi cuvenit:
Scrisul

lii părea.
prea. arhaic, prea aspru,
după gustul de atunci,
şi un
Bembo îi găsia o vină

că

nu se expri„mase destul de «acconciamen
te», întrebuirțase
cuvinte, <rozze, disonorate,
„immonde, brutte», Intilnim
totuşi şi. în secolul âl
xvr-lea pe :
cițiva, ca Borghini,
Varchi, Gelli, il Lasca,
Trissino ş; a., care nu
urmară în apreţierile

:

- lor curentul

se

DANTE ŞI
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mai

timpului,

bine

sacru» fu acela

Care

care înţele-

dar singurul

autorului

sufletul

întrunia

în artă însuşiri de scriitor:

«poemului

cu genialitatea

Michelangelo,

ale

întro

zi ca o mustrare

aspră pentru compatrioţii
polo» — că nu preţuiau în
lor poet. Cuvintele acestea
tul ecou, pentru că atunci
regăsia mai uşor în poesia
a lui Petrarca.

lui — «<ingrato pode ajuns pe marele
nu avură însă dessufletul italian se
dulce, legănătoare,

cărui cuvinte căzură

“ Secolul

italiene, se
gloria

al xvr.-lea,

de decădere

strecură

cu

iar

în

lui Dante,

a jiteraturei

totul sterp şi pentru
secolul

doar

următor

Vico şi Gaspare Gozzi aduseră iarăşi oarecare
lumină în jurul numelui celui pe care iesuitul
Bettinelli, cu critica lui strîmtă şi, pătimaşe
care i-a făcut o tristă reputaţie, căuta să-l

" întunece.
" La stirşitul secolului al xvin-lea şi începutul
celui următor, prin
Foscolo, Tommaseo,

Leopardi,
Alfieri, Monti,
alte sentimente se afir-

mară faţă de opera pe care cîțiva rătăciţi căuun
tase să o coboare şi ea deşteptă atunci
contot
aceasta
data
de
adevărat cult. Dar Şi
aprede
criteriul
sideraţiuni unilaterale hotăriră
țiere, Dante fu invocat de multe ori ca să dea.

autoritate
-

cum

ţineau

unor

tendinţe politice

să le manifeste

şi sociale,

aceia care

aşa

duceau
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asupritorilorde popoare,

contra

«Minotaurilor

Vatica-

nului» — nu cuprindea oare Divina Comedie cuvinte de osîndă

pentru

unii

ori

alţii,

putea fi folosită după împrejurări ?
Cînd Italia se pregăti pentru

o

aşa că

ii
vieață nouă, .

cînd aspiraţiile tuturor de acolo se îndreptară

spre realisarea unităţei naţionale, Dante fu
privit ca premergătorul acestor aspirații, ca

proietul naţiunei.

In această aureolă îl înălță

generaţia dela mijlocul veacului trecut, astfel
trăi el în sufletul luptătorilor pentru renaşterea
"Italiei. Dacă sub această nouă înfăţişare i se
„atribuia mai mult decît fusese în. gîndul lui,
pentru că nu se poate spune că Dante se gîndise la unitatea: italiană aşa cum o vedea un.
Mazzini, numele lui fu ca un simbol, ca un în-

demn spre idealul scump Italienilor.

|

După ce, prin trezirea conştiinţei naţionale,
Italia nouă îşi luă ființă, Dante ajunse să fie

slăvit ca «Paltissimo poeta», şi în idolatrisarea
lui sentimentul patriotic veni să se întilnească
cu pasiunea cercetărilor pentru: ca să se cunoască mai bine: operă şi vieața lui. Volume
peste volume începură să se publice de cîteva
decenii”

numele

încoace,

.reviste

şi

societăți

lui Dante se înfiinţară şi la

rile erudite

se

asocie

purtînd

preocupă-

stăruința de. a răspîndi

cit mai mult scrierile lui

şi de a le: face înţe-

6

Sa:

lese de Italieni. Stăruinţă
ca semn

păcatul

al cinstirei

să depenereze

DANTE ŞI
frumoasă, de

marelui: poet,

dar

în. exagerări,

sigur,
ea avu

în peda

nterie. Cultul pentru, Dante. ajunse
cu timpul
ceva” bolnăvicios, o manie, şi chiar
în Italia se

auziră glasuri care

condamnau

rătăcirea

ace-!
” Ora care au schimbat dantologia în dant
omaniet,
In zelul lor de a

preamări

pe'

Dante

mulţi

au mers pînă să-i atribue idei care
nu-i. trecuse prin minte, să-l înfăţişeze
ca precursor
al unor teorii. şi invenţiuni

premergător

al

moderne,

marxismului,

al

Darite ca

pacifismului.

ori...al aviaţiei li s'a părut unora că
nu poate

"fi o închipuire, pentru că aşa
ceva au crezut
-că pot. deduce din cîteva pasaje
ale operei lui,:

„Şi la asemenea

.

fantasii alții au răspuns în glu- |

mă că poate dinsul presimţise şi, desc
operirea
razelor Roentgen ori telegrafia fără
fir.
“ Cercetarea migăloasă, pseudo-erudită,
asupra
scrierilor lui Dante, se continuă
şi astăzi, cu
3

N

_

1. Cuvîntul e, de altfel, mai vech
i; se întilneşte
Oară pe la mijl
ocul veacului

trecut, cînd romantismul

i

întiia
pu-

Cel dintii care a vorbit de „dan
sare Masini, care' la 1844 publicătomaZanie“ pare să fie Ceun fel de parodie, şi întrun loc vorbi profana commedia,
a acolo de
e
„ste
e + furiosa epidemia
Che I'Italia or invade in mod'orribilea.
"E che chiamata vien „dantomaniaa,

Printre cei care au criticat”
mai în urmă dantomania .
amintim pe B, Croce, La critic
a, |, 231, și E. Thovez, J/
pastere, il greoge e la

Aa

j

zampogna, Neapole,-1911, 350 urm.
|

.
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„toate criticile, ironisările,

N

e

care

se -fac asupra

ei, neînţelegîndu-se că ea nu poate fi de mult
folos şi aduce numai un balast pe care vremea

îl va da la o parte.
- -registrează

Bibliografia

dantescă în-

zilnic- o sumă de monografii

în care

cineva anunţă o nouă şi. chinuită interpretare
a cutărui pasaj din - Divina Comedieş. a.,.ori
în care sînt adunate amănunte, nimicuri, din

opera

lui Dante

pentru.ca să fie presentate

ca.

„avînd importanţă pentru îrițelegerea ei!, Ca să
pricepem

asemenea

pe Dante,

ca.

cărticele .ori

poet,

nu e nevoie

volume

întregi

de

şi de

multe comentar
— ece e obscur uneori la el,
şi aceasta nu se poate „contesta, nu ne înipie=
*
decă să pătrundem inspiraţia lui, să admir
ăm

minunata sa creaţiune.

a

Alt ceva umbreşte iarăşi la Italieni pasiunea

lor pentru Dante:

el e citat : mereu,

„Împrejurările, versuri
prea

ale lui

papagalicesc,

ori

de

de

Din această bibliografie ar ti de

pentru

ceva

admiraţie

în

toate

ajuns locuri

comune,. aşa că entusiasmul

face de multe ori impresia

1.

au

el ne

artificial,

cam . naivă ?,

releva

t multe “curiosităţi la fel cu acea monografie pe
care a publicat-o C,
| Barone, la 1903, despre 7 capelii
e la barba nella „Divina
Commedia“ — nu tipăria, -pe la
1874, şi L. Scarabelli o
alecțiune academică“ despre „barba
proba
Multe ciudățenii de - acestea care “s'au bilă a lui Dantea?—
-se pot vedea în cartea lui P, Bellezza, scris despre Dante Curiosită dantesche,
Milan, 1913,
Di
2. Dacă silinţele de răspîndire.a scrieri
lor

lui duce aici,

8

|

-
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Idolatria-pentru Dante a avut, în acelaşi timp,

ca urmare

că mulţi

în

merita
să

fie luat

Italia nu

înţeleg altă .

-poesie decît aceea lăsată 'de el, se opresc“la
ea ca şi cînd tot ce s'a mai scris ori Sar mai.
scrie

nu ar

în samă.

vine, fără îndoială, să te închini

Se

cu-

..

unii geniu al

poesiei, dar aceasta nu trebue să te facă reiractar. la prefacerile fireşti ale literaturei, 'să

te ducă la disprețul

pentru

orice

nou şi vine să lărească visiunea
acord

se 'creează.

literară în

cu evoluţia sufletească.

efectul lor se poate spune că e prea sărac. „Chiar metoda
„ de popularisare a lui Dante are păcatul că nu ţine samă

de ce poate fi bine înțeles, asimilat cu folos, de cei mulţi.

O bună alegere, nu fragmente prea la întîmplare, din opera
dantescă şi citeva foarte limpezi lâmuriri ar înlesni, mai
mult 'decît orice s'a făcut pînă acum şi în Italia, înţelegerea
ei de publicul mare;. ediţiile cu multe note ori. cite un
cînt din Divina Comedie tipărit isolat, şi tot cu aparat e-

rudit, nu pot fi de mult folos la răspindirea ei. Și, pe urmă, trebue să se mai renunţe la “ideea că Dante ar putea
fi în întregime

natural să .fie

înțeles »de cei

muiţi;

relativă; ca orice geniu,

popularitatea

el numai

lui e -

parţial

poate fi-accesibil miilor de cetitori —în totalitatea, în complexitatea iui, numai cîţiva inițiați îl pot cuprinde. Cu

.

drept cuvînt observă în această privință A. Farinelli : ;Pit

assai dello Shakespeare, Dante si sottrae agli sguardi della.

folla e de” tribuni

clamorosi. Le

profondită

.

del!” 'arte di

Dante appaiono accessibili unicamente agli eletti, capaci di:
penetrare, con amorosa intelligenza, nei mondo dantesco
di idee e di sentimenti, Ci affanniamo, a' di nostri.., per
diifondere, in ogni sfera dell” aiuola misera che ci sorregge, ..
i canti della trilogia immortale. E moltiplichiamo le letture

e i commenti... Giammai popolarizzeremo il mondo dantesco“, Dante e la Francia, Milan, 1908, Il, 158. O părere

la fel exprima

Fauriel, Dante et les

et de ia litt. italiennes, 1854,

1, 5. |

origines

de la lanpue

|
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Dacă în însăşi patria lui, Dante a fost pri„vit cum am văzut, mai mult unilateral şi după
înclinările proprii fiecărei generaţii', putem
spune cum a fost întimpinat în alte ţări latine.
" Franţa aproape l-a ignorat în curs de mai
multe” veacuri, pentru că altele. erau preferin-

țele scriitorilor de acolo, şi cînd

ei ajunseră

“să cunoască . literatura italiană. se îndreptară
mai mult spre Petrarca ori Boccaccio, la care
găsiau ceva mai apropiatde preocupările lor:
literare. -Chiar un Montaigne, care cetise totuşi
pe alţi autori italieni şi ar fi putut găsi la
Dante pilde pentru ilustrarea unor păreri ale
lui, cum a făcut cu alţii,şi o oarecare asemă-

nare în stăruința

de a evoca figuri şi întîm-

“plări, nu aminteşte

Comedii.

Intiia

curiositatea

să

nicăeri pe

oară,

autorul

Divinei

Christine de Pisan avu

cunoască

de

aproape

opera

aceluia pe care-l “numiă «le vaillant poăte» şi-l
lăuda că a scris <en- langue florentine souve. rainement ditte», în '«beau stile>. Mai tîrziu, |

„tot o scriitoare, Marguerite de Navarre, prețui
1. Despre

soarta

'pe care

a avuto

opera lui Dante în

Italia a scris mai în urmă F. Flamini, La varia fortuna di

Dante in Italia (în „Lectura Dantis“),

poate consulta şi .cărticica

Florenţa,

1914;

se

aceluiaşi. autor, utilă şi altfel

„. Penteu cunoaşterea lui Dante, Avviamento allo studio
„Divina Commedia“, ed.'a 5-a, Livorno, 1920, 94
de asemenea : B. Croce, La poesia di Dante, Bari,
173 urm, ; unele capitole din cartea lui P. Bellezza,
mai înainte. . :
E

della
urm. ;
1921,
citată

|,

10
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geniul lui Dante, :cu deosebire pentr
u că găsia
„în poesia lui <tant de bien», şi chiar l-a
imitat

"

de multe ori. In secolul al xvi-lea întîlnim
iarăşi cîteva aprețieri la fel, cum

este

aceeaa

abatelui Grangier care, tipărind la 1596
-0 traducere a Divine: Comedii, presentape
ăutorul

€i ca «grand poâte»,
«th&ologien judicieux»,

<philosophe profond»,
dar prevenia' pe com-

pătrioţii săi că nu trebue să caute
la el poesia

* «mignarde,.
pe atunci.

coulante>,
. |

După aceste

mărturii

înțelegerea unei opere

care
a

plăcea mai. mult!
a.

răzlețe. de
care

se

oarecare

deosebia

de

„Curentul dominantîn literatura fran
cesă ne-am

putea âştepta

ca. mai tîrziu, cînd unele conven- .
țiuni literare aveau mai puțină putere,
Dante
să atragă -mai des privirile scriitoril
or “din Franţa şi să fie judecat cu mai multă
pătrun=.
dere. Aceasta nu se întîmplă însă,
şi cînd a-

jungem în secolul al. xviu-l6a: vedem, de pildă

,
„pe Voltaire chinuindu-se să-şi explice
cum
„.:- Dante putea să fie socotit ca un poet
genia
cînd opera lui îi părea greoaie, neartistică —_
O numia un <salmigondis> şi o socotia că. ro-'

- dul unei imaginaţii din cele <stupidement extra
vagantes

et

barbares».

“Mergînd

pe

aceeaşi

cale, La Harpe' califica Divina Comedie:
ca' <un

_po&me monstrueux» - şi găsia că Dante era
în
multe
privinţe inferior lui Petrarca

(acesta <n€

|
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avec moins

de gânie, mais. avec
pentru că critica lui ni trecea plus de goât»),
“peste şablonul
cu_reminisce
nțe dela

Boileau. Dacă aceste păreri erau întru citva at
enuate
de cuvintele mai
bune ale

lui Rivarol care spu
«plutOt obscur que: suranne», nea că Dânte e
şi dacă traducerea

Infernului de acelaşi â avu
t răsunet, nu
„ se poate totuşi vorbi
de un curent favorabil

:

în Franţa, la Sfirşitul sec
olului al xvin-lda,
pentru. opera dantescă.
In epoca _ romantică
“cuvinte -ca -ale lui Voltai
re orj La Harpe se
auziră iarăşi
0 «gazette

— Lamartine numia Divina
Comedie
florenţine», şi geniul lui
Dante 'cu

„totul «Sauvage», inferior

celu
“a cărui superioritate. Spunea i al lui Petrarca
că va fi recunos=
„cută într'o -zi — dar de
atunci începu 'şi în
Franţa să se arate mai mult
interes pentru
Dante şi să nu mai fie judeca
t după -prejude- _.
căţile dinainte, aceasta
mulțumită şi poeţilor
şi învăţaţilor. Victor Hugo se
inspiră deseori
dela. el, iar
istoricii literari, atraşi, sub
influenţa mişcărei romantice, spr
e cercetarea evului me.

diu, dădură şi lui Dante. ate
nţiunea cuvenită,
In studii amănunțite şi în lecț
iuni universitare,
P. L. Ginguene, Fauriel Şi mai
ales Villemain
căutară să fixeze personalitat
ea poetului flo- -.
rentin şi să nu-l mai lase pre
a în umbră nici

pentru publicul cult din Fran
ţa.La mijlocul

"secoluluial xix-lea

Dante

ajunse

să fie “un -

. -
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nume mai puțin strein pentru Francesi! şi de
atunci privirile scriitorilor şi ale savanților s'au
îndreptat tot mai mult spre el.
Dintre scriitori, precursorii simboliştilor * şi
aceştia au avut mai multă curiositate de a-l
„cunoaşte, fie direct, fie sub înriurirea prerafae-

liților de

care se ştie că au

fost

întru cîtva

influenţaţi. Totuşi nici ei nu S'au apropiat mai
statornic de opera aceluia care are multe _afinități cu-ei,

Pină astăzi.se poate 'spune
găsit în Franţa
tori

şi

un cerc mai

admiratori,

Aceasta,

că Dante nua
larg de cunoscăîn

primul

rînd,

pentru că limba italiană e prea puţin cultivată
acolo — traducerile nu pot da decit o aproN. j ]. Ammptre, în La Grece, Rome et Dante, 1518, 211212, constata pe atunci, cu oarecare părere de rău că prea
mulţi manifestau, superficial, admiraţia
lor pentru Dante:
„C'est un vrai maiheur pour les admirateurs sinceres de
Dante que la “mode se soit emparce'de ce grand potte,
Il est cruel pour les vrais dtvots de voir l'objet de leur
culte profane par un enpgouement qui n'est souvent qu'une
pretention... Je suis resolu ă persevcrer dans mon amour
pour la pocsie de Dante, bien que ce soit aujourd' hui une
fureur universelle, en France et en Italie, d'admirer ă tout
propos l'auteur de la Divine Comâdie, que presque personne ne _lisait il y a soixante ans“. Un „engouement*
pentru Dante nu pare totuşi să fi existat în Franţa pe la
1550; aşa ceva se vedea într'adevăr în Italia, şi Amgcre
pare să fi scris astfel mai mult sub impresii de acolo.
2. Villiers de i'isle-Adam îl aminteşte şi-l citează de mai

multe ori în Deux augures ; L'Eve future, |, 18; VI, 2 şi
despre

Beatrice

vorbeşte în

L'Ere future, V, 7

LATINITATEA
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ximativă idee de frumuseţile orisinalului! şi chiar cele mai bune care s'au făcut sînt departe
de a fi: mulțumitoare, în măsura. cît se poate
aştepta dela ele. Mai e şi o prevenire, de amor.
propriu naţional, care împiedecă uneoripe Fran“cesi să nu privească cu deplină simpatie opera:
- marelui Florentin.- Dînsul, din motive politice,
a vorbit odată de vanitatea poporului frances:,
şi impresia cuvintelor lui au căutat şi acum
să o atenueze cei care au scris şi vorbit despre el cu prilejul comemorărei la . Paris. De
altă. parte, Francesii, ca şi Italienii, prea ţin încă să-l vadă pe Dante prin prisma catolică,
urmînd pe Ozanam care, în studii remarcabile.
de altfel,a stăruit

să interpreteze

Divina

Co-

medie din punct de vedere al filosofiei catolice.
1. Aceasta o ştia bine şi Dante cînd scria în Convivio,
I, 7: „sappia ciascuno che nuila cosa per |game musaico

armonizzata si pud della sua loquella

în altro trasmutare,

senza rompere tuta sua dolcezza e armonia“,

2. Inf, XXX,

1, 47urm.

123. Cf. A. Farineili, Dante e la Francia,

.

3. Chiar aceia -care lasă la o parte consideraţiunile religioase şi cercetează scrierile danteşti din punct de vedere
literar şi psihologic nu sînt totdeauna pe calea bună în
interpretările lor. In studiul, meritoriu de altmintrelea,. de
foarte bogată informaţie şi cu multe observaţii juste, al lui:
R. de Labusquetie, Azfour de Dante: Les Beatrices —
ca să ne referim la unul din cele mai recente — cetim la
pag. 298 : „Cette douceur qui: nous ravit existait plus dans V'imagination de Dante que dans son coeur, car il fut un homme violent et la Comedie regorge de haine“, E prea
complexă firea lui Dante pentru ca să fie caracterisată în-.
tr'o îrasă de felul acesta (v. “mai departe), Din .publicațiile care apar în Franţa ai adeseori impresia că sufletul”

-

Mi

,
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Numaiun Dante prea
vag şi fragmentar
„ Cunoscut şi astăzi
Francesilori,

e deci
|

In Spaniapa încă-dAe vre “
me, din. sec_ olul Dă al xvlea,
“Divina Comedie a
fost tradusă şi, mai:
tîrz
iu,-.
- alte multe. traduceri
au urmat. Scriitori de
aco
lo :
au Căutat, în acelaşi
timp, să: imiteze- pe
Dante
Şi din cîn

d în cînd s'au publ

icat
: mai
, ales în!
urmă, studii despre
el, dar fără să aducă
ceva
însemnat pentru înțele
gerea operei luij:,
,

La noi

, puţini, foarte puțini
, cunosc pe Dante
:
afară decît din nume,
După încercările, naive,
de a-l traduce ale
lui Heliade Rădule
scu nici
acelea de Maria Chițu
şi-N, Gane nu au ajutat
ca Divina Comedi

e

să-şi ia loc

printre lecturile mai obişnuite —
Sînt traduceri: prea
ele-mentare, foarțe dep
arte de a reda armo
ni
a şi
profunzimea versurilo
r originale. Din traduc
erea
lui Coşbuc cunoaştem
numai cîteva fragmente
,
lui Dânte rămîne și. azi,

cu unele Părți, inaccesibil
: cesilor,
Fran:
DN
1. Asupra ecoului pe
care l-a avut Opera
Franţa, dar numai pînă
lui Dante în
gura lucrare de temeinicela. începutul secolului trecut, sinCercetări.e aceea a lui A.
nelli, Dante & Ia Fra
Farincia,
Voltaire, Milan, 1908 ; pen 'dalb et media al secolo d;
tru
epo
ca
mai
nouă v. A. Coun- son, Dante en France
,
aşteaptă să fie reluat, Erlangen- Paris, 1906, dar subiectul
|
2..V. A. Farinellj, App
unt
inedia, în CGiorn, storizg i su Dante în Ispagna nel! etă
dell
a leit. ital, supl. 3,

Ă

._
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întru

5
citva, ca

factură

â versuril

or,
la ce au tipărit ceilalţi, dar num
ai după publi“ carea întregei traduceri
vom pute
a

vedea

Dante va ajunge prin ea să fie mai
des şi

-

dacă

mai
cu folos cetit la noil, Dacă mai
amintim cîteva
cursuri consacrate lui la Universi
tate, e tot ce:
se poat
e spune că' s'a făcut la noi pentru
ca

să se ştie ce este opera marelui
poet — şi S'ar.

|

cuveni mai mult, măcar de acum înai
nte, Pe
- lingă-Divina Comedie ar trebui să:
se traducă.
"în

.

romîneşte şi Vita Nuova, cîte
ceva din
Canzoniere şi din . celelalțe scrieri
ale lui, iar

alături de acestea să se publice stud
ii
ritoare, cum s'au dat în alte literaturi, lămuchiar
cele care
nu represintă latinitatea 2, -

1. Traducereă lui Coșbuc imi
mult după ce s'a tradus în limb se spune că e făcută mai
a germană — Dante redat
prin intermediul altei “limbi,
şi încă -al celei germane, e
"ceva ce abia îţi vine să crezi. Ne
va fi, din păcate, şi această trad putem aştepta atunci ce
2. Cu toate că în scurta schiţ ucere.
are de pînă aici am ținut

at Însă cîteodată în Germania
spre preocupări' streine -de ea.
atribue lui Dante origine germ Unii au căutat, astfel, să
anică şi să-l presinte ca şi
cum ar fi exprimat idei polit
ice Ia fe] cu acelea care au
avut

curs în Germania în ultimele decen
ii (v. mai departe). -

4

.

_
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- “Expunînd dorința de. a se traduce şi la noi
mai mult decît. Divina Comedie, indirect las
să se înţeleagă şi cum trebue să procedeze ci„neva pentru ca să pătrundă mai: bine “spiritul
- în care a scris -Dante. E o greşală
de a se în-

cepe lectura -din el cu Divina
a te iniţia în creaţiunea

Comedie, Pentru

lui trebue întîi şi întîi

să te opreşti la. Vita Nuova, care, într'o formă
“simplă şi de

roman. mai

uşor de

urmărit, dă

posibilitatea să se cunoască. sufletul lui Dante
Şi

ceea ce stă

întru

cîtva

la basa

înaltei

con-

Prin asemenea tendinţe, prin literatura de exegesă dusă la .
extrem, complicînd ceea ce în realitate este mai simplu,
mai tlar, şi prin unele incompatibilităţi de rasă, opera lui
Dante nu se poate spune că a pâsit--printre Germani pe
aceia ' care să o înţeleagă cum se cuvine. O dovadă că
“pentru Germani Dante râmîne în multe privințe neînțeles
ne-o dă ce scria despre el, acum ciţiva ani, R. M. Meyer
în Deufsche Rundschau, CIV (1900), 284: „Diese unge-

heure

Bestimmiheit

des

Urtheilens

und

Richtens,. diese

furchtbare Klarheit der hierarchischen Anordnungen, diese
mathematische Anlage des Fundaments, die fanatische Lieb-

losigkeit der Bestrafung muthet den suchenden, vermitteln-

den, unruhigen germanischen Geist frema an... Es ist uns
zu viel Geographie in Dante Ihm fehlt zu sehr was Parsival und Saladin und Faust besitzen: die erschiitternde
Făhigkeit'„mit Lust zur Wahrheit jâmmrrlich zu îrren“.
Das Riesenwerk. bleibt uns ein staunenswerthes Petrefact,

aber lebendig ist uns

darin nur_die

gewiltige Figur des

Dichters und dann noch. ein paar menschlich irrende
Gestalten, Paolo und Francesca... Ugolino... und viell: icht
- Franciscus...“
l)espre răspîndirea
epe:ei lui Dante în Geră
P
mania şi studiile apărute acupră ei, v. G: A. Scartazzini,

Dante in Germania, Milan, 1881-1883; Giorn. dantesco. |, 174.
urm.; Zeitschr. vergl. Litteraturgesch „VII, 221,453; IX, 457;

X, 31 urm.; Bul/?. della Soc. dant., n.s, XXI, 81, 161 u:m.) —
N

.
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a

qi

cepții pe care avea să o desvolte

Cetirea,

părţi

din

pe. urmă,

a

mai tîrziu,

Canzonierului

şi cîtorva

Convivio — chiar şi din De monar-

Chia —, precum

şi a frumoaselor

scrisori

ră-

mase dela el, poate înlesni iarăşi pătrunderea:

sufletului său, înainte de a ajunge la Divin
a
Comedie în care dinsul a. concentrat întreaga
lui evoluţie spirituală şi artistică.
„Dacă

şi astăzi Dante

nu e mai

bine înțeles

"e, printre altele, şi din causa aceasta: e privit.
„numai parţial şi fără pregătirea- cuvenită pentru-a cuprinde tot ce diînsul a dat în.
Divina
Comedie, aşa de deosebită în unele privințe de
—

SN
i
ne ES

După ţările latine, numai în Anglia Dante
- țieri mâi juste. Italieni” ca Foscolo, Mazzin a întîlnit aprei în timpul exilului lor acolo au contribuit mult ca să facă
cunosc
lui. Să ne aducem aminte de ce a scris asupra ută opera :
„Şi de cultul pa care l-au avut pentru el- prerafa lui Carlyle
eliţii, deși
părerile lor erau adeseori întunecate de exager
ări. In timpul din urmă şi erudiţia englesă a adus studii
remarcabile
de dantologie. Se întîmplă însă şi îu Anglia
ca Dante să
fie denaturat, în sensul că se dau din el ediţii
„condenseda,
“cu suprimări de.ce se pare că nu trebue pus
sub ochii
cetitorilor, Rătăcire, pedanterie-de a moralisa,
Cate nu ar.
trebui să se vadă în preajma marelui
poet
în Anglia v. cartea lui P.' Toynbee, Dante (despre Dante
în English Liferature from Chaucer to Cary, Londra,
1909), Alături de
Englesi, şi Americanii, după isolate încerc
ări ale lui Ticknor ori Longfellow,
au început
mai în-urmă să arate
Oarecare: interes: pentru Dante, dar mai
mult în direcţia
erudită, de cercetări prea mărunte adeseori
şi acolo. — Puțin
se poate spune în direcția aceasta despre
ţările slave;:
numai în Polonia
Dante a găsit cîțiva buni
preţuitori:;
în Rusia a fost lăsat prea la o parte şi
vom vedea cum ÎN
„ judeca Tolstoi, - |
sp a
ina aă

fi m

-

18.

|

ceea

e

i

DANTE ŞI.

ce se caută astăzi în lecturile literare,
ŞI

„ în trecut: destinele operei lui

au depi

ns în
parte de cunoaşterea redusă ori
în întregime
a ei. Cît timp s'a ţinut samă numai
de Divina
-Comedie Dante a fost prea unilateral inter
pretat,

„văzut

numai

dată ce s'au

sub: unele

luat în

aspecte, pe cînd

considerare

de

în-

şi celelalte

scrieri ale lui! s'a ajuns să se înţeleagă
mai
bine evolitia lui sufletească şi literară,
deci şi ceea ce este sintetisat în Comedie; De
atunci
critica dantescă a cîştigat, aplicînd tot mai-m
ult. -

principiul de'a explica pe poetul florentin prin

„el însuşi (<spiegar Dante con. Dante»)
şi îziăturînd astfel muita interpretăs: false,
multe elucubraţii, cu toate că şi pînă azi unele
sa mai
renţin.
,
'
„ut poesia lui Dante * derivă, în parte, din
“aceea a trusadurilor, o cunoaşterea acesteia

e de asemenea necesară pentru priceperea lui.

Darce s'a scris de

poeţii

noscut azi chiar

țările latine,

provansali din se- -

colul al xu-lea şi al .xru-lea e prea" puţin cu-

în

acest trecut literar nu ar

trebui

unde totuşi

să fie ignorat

cum se întîmplă. Sint şi astăzi istorici literari |
care trec repede, dacă nu cu dispreţ chiar,
peste producţiunea

“atit

mai

poetică. din Provansa.

mult.publicul

mare

rămîne

strein

Cude

1. G. Gozzi (sec, al “xvaar-lea) e cel dintii care a
ţinut
- să arate importanța operelor „minore“,
-

.
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această

- mentele

a

producțiune,

-

“deci

care ar putea

și de

ajuta în

unul

19.
din

ele-

„iniţierea crea-

țiunei poetice a lui. Dantel. .
.
Ca șă avem imaginea adevărată a lui Dante
nu trebue să pierdem niciodată din vedere că
înainte de toate el era poet. Am văzut cum

mult timp el a fostprivit altfel — chiar şi azi

unii caută în scrierile lui mai puţin poesia decît ce-i “preocupă într'un- sens ori întra
ltul,

Pentrucă atîţi comentatori
PR

diminuat

l-au

denaturat şi ”-

e vremea- să se restabilească

valoarea

lui autentică, lăsîndu-se la o parte orice întu- .

„hecă. apreţierea

lui firească?,

„Dar şi cînd este
vedem furişîndu-se

vorba de Dante ca poet
criterii de judecată unila-

terală, Persistă încă părerea că
4

el s'a arătat

1. În această privinţă e de vină şi învăț

ămîntul cu atitea
lacune” ale. lui. Un învăţămînt cu
adevărat latin — cînd îl
vom avea şi noi 2 — ar trebui, chiar
în liceu, să dea mai
mult decit pînă acum pentru ca
să se ştie bine ce se da- toreşte civilisaţiei latine. Şi nu
numai latinitatea clasică,
dar şi cea medievală, așa de :
neglijată, s'ar cuveni să pătrundă mai mult.în preocupările
didactice şi să fie presentată
în spirit larg, modern,

-

2. Cu.intenţia de a pune în lumin '
ă visiunea poetică a “
„lui Dante a Scris, mai în urmă,
B. Croce cartea pe care .
am mai amintit-o, La poesia
di Dante, Ar fi cîştigat a"ceastă carte dacă criticul itali
an
multă poesie de poesia dantescă arşi fi vorbit însuşi cu mai
nu ar fi exprimat păreri
Care arată atitudini ostile față
de concepţii literare care,
ine interpretate, ajută chiar la
dreapta înţelegere a inspi“ Taţiei lui Dante— întrun
Loc (pag. 40) se condamnă
ce a .
adus „una voga letteraria del secol
o decimonono..., smaniosa di mistici rapimenti e
di Ssublimităi,
.
2

a

!
Ă |

-
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mai poet în /nfern decît în Paradis. E o remi-

niscenţă dela romantici care, predispuşi să
ad- i

mire mai mult fantasticul întunecat, găsiau superior Infernul şi-citau mereu din el. Poesia

Paradisuluinu e

totuşi mai pre jos de-a /u-

fernului —-e. însă altă poesie, Atingeni aici tocmai unul din punctele principale ale: interpretărei estetice a Divinei Comedii. Geniul aşa

de variat şi de complex. al lui Dante ne-a dat

„0 poesie“care nu poatefi închisă
formule şi preferinţe._ Cînd trecem

la” Purgator şi. la

Paradis,

în anumite
dela Infern

inspiraţia

capătă.

„ înfăţişeri deosebite după starea suiletească
în
care se găsia Dante cînd a scris fiecare .din'
„aceste părţi. şi. după felul cum visiunea. lui artistică:s'a concretisatîn cursul vastei lui creaţiuni,
Infernul--se. poate spune -că are ceva romantic
sau şi realist, Purgatorul ceva clasic, iar Para- .

disul ne face.să ne gîndim
simbolistă.

De aici

Dante nu poate

urmează

fi înţeles în

atunci cînd se lasă

la poesia nouă, ;
că

poemul

întregime

MA

decit .

la o parte tot.ce este măr--

„ginire de concepție -poetică, tot ce pleacă dela
deprinderi literare într'o

direcţie

exclusivistă.

"Dacă pentru romantici, -cu. felul lor de a înțe-.

. lege

literatura,

Infernul

însemna mai

mult

de-

cît restul Divinei Comedii !, această. limitare

„+

Excepţional, în epoca romântică,

ere şi simţul său critic, -mai

Fauriel. cra de altă

luminat, îl făcea să scrie:

LATINITATEA
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de apreţiere nu

mai poate fi- împărtăşită astăzi,

dacă întradevăr ţinem să dovedimcă aducem
în judecăţile literare un spirit mai larg..După,
evoluţii

ale literaturei care

|.

au arătat ce variate -

pot fi realisările-ei înalte, după ce alături de
clasicism, romantism, realism, s'a ajuns în urmă
la simbolism, şi, prin aceasta, orizontul . critic

s'a lărgit, apreţierile

lăuzite

literare trebue să fie că-

tocmai de ce au adus

- de posibilitatea pe care ne-au

prinde mai snult-şi de a fi mai

atîtea prefaceri,

dat-o dea cu-

bine: orientaţi -

” în critica noastră. Cine nu a rămas

la litera- -

tura clasică sau la'cea romantică şi-şi dă samă
de ce a adus poesia simbolistă nu poate să

- rămînă Strein nici de irumuseţile pe care
le-a
pus Dante în Paradis. Dacă. unii mai conti
nuă

să se oprească numai la prima -şi la a doua.
parte a:Divinei Comedii, e. pentru că sufletul .

lor e reiractar la poesia de înalt idealism.
şi
“eteratăaşa
, cum, sub o formă „Nouă, în acord
„cu Spiritul modern, au dat-o şi poeţii
ultime-

„lor. decenii. Cînd. prejudecățile
avea mai puţină putere, şi opera

literare” vor
lui Dante în .

„Les personnes ne manquent pas qui connaissent
des morrenommâs de /'Enfer et les : citent
les seuls
qui mâritent cet honneur. C'est un prâjugcomme
e dâjă vieux et:
avec lequel il serait temps d'en finir, II
a Sans doute
de grandes beautes dans PEnfer de la
Divine Comedie,
mais. les plus grandes sont incontestabl
dans les
deux autres parties du potme“, Dante et ' ement
les origiues de
ia langue et de la littait, 1, 31.
.
”
ceaux

.
-.
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totalitatea ei va ajunge să fie bine
înțeleasă de

un cerc mai larg de cum

se, întîmplă

orice cas, ea a „cîştigat în
ce priveşte comprehensiunea

vremea nouă,
ei, prin ceea

a venit, asemănător cu ea, să se
impună
poesia; .. --...
o
Ia

în
ce.

în.

"Ceva şi mai mult însă aşteaptămarele poet:
„Să ni-l însuşim cu conştiinţa
că, în el trăeşte:

„ într.ea
latiga
nitate.
“Dante

ca

geniu

__Zîndu-se,. Da... -şi
pentru

Nu a .fost “totuşi

latin?— parcă

nu,

Nu

latinităţei

cere ca-să nu-şi

piardă

socotit .

fi cuvenit, -

avem. încă idei

cam vagi ori o privim după sugestiuni
întimplătoare.-Latinitatea e deseori- răzlețe,
un cuvînt,
„un Ornament de frasă,un prilej,
de retorism,.
" „de repetare a cîtorva locu
ri comune, .dar cîți
ştiu cu adevărat ce înseamnă ea,
ce aduce din
depărtări, ce este puterea ei mereu
reînnoită
"şi cît
semnificaţia

'fletească, să nu Tămînă numai o
ilusie ?

Despre

.

Dante

ca representant

latin se cuvine

su-

.

al spiritului

cu atit. mai - mult să se vor-

bească cu; cît în timpul mai

nou Sau făcut

1. Greşeşte deci H. Hauveţte-când
susține că Dante e
departe, foarte “departe, de “spiritul
literar modern: cLa -:
pensce de Dante est de plus en:
plus loin de nous, Ne
demandonş pas au . public d'adm
irer autre chose en lui
que le peint

re de certains
aux fameux ; le reste -—apparrtient A erudition», Revuetable
d'histoire litteraire de la
Frarice, XIV (1907), 170.
N

-

a

,

—

-

aud răspun- .

cît S'aţ

că şi asupra
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tentative de a fi înfeodat germanismului !. Pe
- urmă, latinitatea lui e restrînsă de obicei.la
italienitate — aşa se “întimplă

>.

„să-l presinte
„Chiar aceia
2...

i

în -multe

cărţi

publicate de Italieni, “care țin înaintede toate.

tregei

ca o glorie

naţională a lor. Şi

care leagă de numele lui ideea în-

latinităţi

se mărginesc

la cîteva

cuvinte,

fără să pună mai bine în evidenţă prin

ce dîn-

sul apare eminamente latin ?.

|

' Cînd astăzi la vechi, seculare, forțe ale latinătăţei s'au adăugat altele nouă, “cînd înţe-

lesul ei se caută să fie mai bine lămurit celor

care nu-şi

prea

dau

samă

de el şi

cînd din
-

„1.

Cei care au stăruit” cu

" manitatea

dagen des xx

"—

deosebire

să dovedească ger-

lui Dante sînt: H. S. Chamberlain, Diz Grund-

fahrhunderts,/ 1899;

L. Woltmann,

Die .

- Germanen und die Rennaissance în Italien, 1905 (v. şi “A,
Bassermann, în Neue Feidelberger Jahrbiicher, X| (1902).
28 urm.). “Teoriile acestora au găsit la noi adepţi pe vre-

„mea

cînd se preamăria tot ce era german şi

se vorbia cu
Popovici în Sămănătorul, VIII, 263, 311 urm., urmînd pe Chamberlain şi Woltmann). Părerea că prin originea şi spiritul
denaturări ori ironic.de latinitate (v. ce scria Aurel

său Dante s'ar apropia de Germani

cum este F. X.

Kraus, Dante,

au .exprimat-o şi alţii,

Berlin,

1897, 35, 773, şi

chiar Carducci, Prose, Bologna, 1906, 1159, Şi mai înainte,
în sec, al xvIrr.lea, găsiau unii, ca G. Passeroni: şi D,

Batacchi, că poetul îlorentin

avea

ceva „nemţesc,

gotica

(cf. P. Bellezza, Curiosifă dantesche, 491-492). In legătură
cu închipuita şi tendenţios exploatata germanitate a lui i

s'au atribuit lui Dante roluri bizare,. cum este acela de ,
pionier al.. imperialismului german (v.. P. Bellezza, 7, c,, |
99, 498),
+
i
a
2, Cu reticențe, foarte evasiv, se exprimă în această privinţă şi B. Croce, 7. e, 167, deşi tocmai analisa poesiei
*
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e

,

unele părăsiri, uitări,se aşteaptă
să răsară sti- -

mulente. nouă sufleteşti, nu poat
e

„să ştim mai bine. pentru'ce Dante fi de prisos
7 care represintă tradiţia romanităţiei e al tuturor.
şi în geniul
„lui.se răsfrînge vigoarea şi
noblețea ” spiritului
latin.
Străbătînd opera lui, vom
desfăşuriîndu-se aspectele multiple

putea vedea
ale latinităței.
4
1

N

-

|,
băi

i

d )

A

Sa

lui Dante ar fi putut fi un bun prilej
de reliefare a însu„sebbene io abbia pill volte manif
es-. tato la mia diffidenza e. ripugnan
za verso' le: carattero-'
logie etnic

şirilor lui de Latin:

tie dei poeti, pur diro che, se
il nome di „ger„ Manico“, del quale Dante & stato
fregiato (e non solo da
Tedeschi, e anzi non da Tedeschi
simbolicantente come designazione per prima), s'intendeora del!' impeto mistico
„e ascetico ora 'dell'impeto guerr
- mManico“ e dovrebbe denominaisiesco, Dante non fu” „geritaliano'o latino o con
altrettale contrapposto:, În
,

Mo
Pentru

ca să înţelegem ce

=
aduce

opera

lui

*7 Dante ca valoare representativă pentru latinitate, dela început se puneîn chip firesc între“barea

dacă

el însuşi îşi dedea samă

„nătatea tradiţiei latine

şi avea

de însem-

conştiinţa -că

prin Scrisul său venia să'o ducă mai departe.
.
„Pentru Dante, antichitatea nu era numai 6:

„ Vagă reminiscență, ca pentru atiți scriito
ri din
evul mediu, ci o epocă de înalte manifestări
*
„Spirituale care trebuiau cunoscute, şi de
aceea
dînsul s'a îndreptat spre ea dacă
.nu ca uma„niştii care aveau' să vie mai tîrziu, în orice cas

însă din stăruința de a-şi însuşi: o -parte din

„- «Spiritul ei şi de a cunoaşte altă lume, altă cul„„

tură decît aceea prin care .trecuse creştinismul. Deşi nu înţelegea limba. greacă, indirect:

nu i-au rămas streini scriitori ai antichităţei” ca

„Homer şi mai ales Ariştotele; pe cel dintiiîl
numeşte «poeta sovrano»,. «Signor del! altissimo canto»>?, iar celui de al doilea îi aduce laude
1. Înf., LV, 88, 95.

IE

e

în nenumărate

rînduri,

o

DANTEŞI

presentîndull

stro e duca della gente” umana», ca «mae«magister
sapientum>!. Dacă astfel vorbia desp
re autorii

> greci,

cu atît mai mult avea „Să

pentru cei latini,

„aproape

cu

care

arate un cult. -

se simţia mai

de

înrudit. Se ştie ce loc i-a dat
lui Vir-

gil în Divina

Comedie şi dinăiteritel

- tive pe care le leagă de numele e calificalui se” vede
"pentru ce prețuia în deosebi pe auto
rul Enei- -,
dei. Virgil era pentru Dante «gloria
dei Latine,

«lo magior'nostro poetas:, «divinus
poeta nos-

ter“,

era

acela

care

arătase

cum

se

scrie în limba strămoşească, «mostră putea
cid che
potea la lingua nostra: —şi cînd
Dante zice:
astfel (<nostrâ») se vede cum el pune
a la un
loc

ce era latin şi italian, simţia legătura su-

fletească cu aceia care erau

gloria

latinităţei

“mult: o călăuză peritru vieaţă;. un
„. înțeleptul care trebuia ascultat de

sfătuitor,
ine voia

„vechi. Dar Virgil, care, ca poet
, îl învățase «lo
„-bello stile»s; era în ochii lui Dant
e Şi ceva mai

să-şi lumineze

„de

mintea
— şi de aceea îl numeşte”

data aceasta «savio gentil che tutto seppe
»:,

a
ÎN

IRU

1.

ConvivioIV,
,
6; De vulg. el, |,
2; Înf., 1V,'131,
E
E
„ Purg., VII, 16.
„
„ Conv., IV, 26; cf, Par., XV; 26, .

. De monarhia,

: Pure,

VII, 17,

. Inf, |, 87.
. Înf, XII, 3,

WU, 3. -

.

10;

cf.

Conv.
|

-
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aa

„ «mar di tuttoil sennos!. Dacă mai ţinem samă
“pe

în Eneida fusese slăvită puterea romană,
care

şi Dante,

cum.

vom

vedea;

avea

să 0. -

cînte, se poate pricepe pentru ce dînsul a În=
“cunjurat pe Virgil cu atitea laude şi l-a ales

„Să-i

fie

«duca,

Signore,

maestro>.

Nume

stră-

lucit al latinităţei, poet de frunte căruia el în:

uşi îi datoria mult, aducător de ginduri
bune
în luptele, în tătăcirile vieţei, şi, în
acelaşi
„timp, evocatoral măreției romane, sub
aceste

„trei aspecte şi „l-a

înfăţişat

Dante

pe Virgil,

.

unind sentimente, preocupări ale lui cu
ceea
„ce se prețueşte : în de obşte la poetul
latin.
-. Pe lingă ce mărturisia singur. Dante
că găsise
în opera lui Virgil, poate. că sîntem.
îndreptă-

țiți să” presupunem

că

dînsul

â iost şi mai

„mult influenţat de acesta, a luat dela
el chiar
o parte din planul după care a alcătuit
Divina
Comedie. Cum 'din Eneida făcuse cartea
nedăs-

„părţită de el, povestirea de acolo a cobori
rei

lui Enea în Infern (cartea a VI-a) ne putem
în=
chipui că l-a impresionat! cu deosebire
şi l-a

_hotărit să înceapă Divina Comedie
ştim*. S'a inspirat, de sigur, şi -din

aşa cum
literatura

.
-

Pie i

1. Jaf, VI, 7.
i.
a
2. Numind-o „tragediea, pentru că era
„(cf. De vale: e/,, II, 4), spunea că o cetise înscrisă în stil înalt
„lungo studio“
Şi cu „grande amorea (nf., 1, 83), că
O ştia »tutta quanta“ .
(ibid XX, 04),
7
3, Cit de mulți se imprimase în minte
cartea a Vl-a din
«.
IEI
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evului mediu, din haraţiuni-care vorbiau de
că„ătorii.pe cealaltă lume (Visiunea Sf.
Pavel, .
- Călătoria Sf. Brandan, Visiunea lui Tund
ăl
* $.
a.), dar nu mai

puţin a trebuit să-l influen-

țeze poemul lui Virgil — poate că nici
nu ar
îi ales pentru desfăşurafea acțiunei din
Divina .
Comedie închipuita trecere prin Infern dacă
nu
ar fi găsit aşa ceva, ca model poetic,
în Eneida'..

„

In orice caș, şi de data aceasta vede
m

“în inspiraţia lui Dante

s'au

cum

întîlnit motive care

|
. ne duc şi spre literatura clasică
şi spre cea.
medievală? -— în multe rînduri cons
tatăm la el,

“acest dualism care la altul, mai puţin
poet, ar
fi ajuns să pază ceva hibrid, incoherent,
pe cînd dinsul. a ştiut să armoniseze eleme
ntele. luate
„dintr'o “parte şi dintr'alta.
PR
--

Latinitatea veche a străbătut pînă
la Dante
nu numai prin scrierile lui Virgil,
dar şi prin
ale altora. In mai multe -locuri
din Divina CoEneida se vede din Conv IV, 26;

De vulg, el, UI, 4; De
„Monarchia,. |, 7; Par, XV,
27, unde se referă la ea,
1. Cuvintele pe care'i le atrib
ue lui Staţiu (Pur; XXI,
97um):

.

Să
i
dico, la Qual mam
Fummi, e fummi nutrice- poetandoma
:
E
Sanz! essa non fermai
di drammae
„ar putea fi deci interpretate peso
că exprimă şi ce-i datoria *
Dante lui Virgil.
i
a.
_„2. Versul în care Dante 'se adresează
lui Virgil (af, II,
32), vorbind de cobortrea sa în Infe
rn:
Io
non Enea, io non Paolo
.
arată bine cum dinsul punea alătu sono
ri ce-i rămăsese din lectura scrierilor clasice şi a celor medie
vale.
:
„Del!' Eneida

LATINITATEA

|
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„B

- “medie, Convivio, De vulgari eloquentia, pome=:
neşte pe. Ovid, Horaţiu: («magister noster»,. De.
„vulg. el., II, 4), Lucan, Staţiu («il dolce poeta», |

"Cony.s. IV, 25) şi -mai ales dintrun
vulg. el., Il, 6; unde înşiră,

|

loc din De

alături de

aceşti

poeţi, pe Tit Liviu, Pliniu, Iîngă - care trebue
pus şi Cicero amintit deseori, se vede spre
care scriitori latini se indrepta mai cu predi- . lecţie în ceasurile de <amica solitudos.
Antichitatea l-a atras pe Dante şi altfel, în. .
alară de. literatură, prin idealurile ei de vieaţă,
de cultură, de morală. Privind spre Roma—
Şi cea păgînă, nu .numai cea creştină— vedea |
"-în ea cetatea care a răspîndit lumină- pretu-.
tindeni, care a fost marea ducatoare a. lumei,
şi de aceea îi zicea «alma Roma»!, «Roma che
-”] buon mondo feo»?. Pe Romani îi numia neam,

nobil, neam

sfint:,

şi pentru

ca

să

slăvească

puterea lor, geniul lor politic, a scris De monarchia, la care. va trebui să ne oprim-mai
-mult pentru că în ea şi-a exprimat ci hotârire
1. If,

Ul 20.

.

2. Purg., XVI, 106. De amintit şi cuvintele despre „sfinta
cetate“ din. Convivio, IV, 5: „sono di ferma opinione che . --

le” pietre, che nelle mura sue'stanno

siano degne

di reve-

renza ; e'l sunlo dov' ella siede sia degno oltre quello che
per gii uomini e predicato e provato“,
i
i
.

3, Inf.,-XXVI,6
le?

Roon

Inf, XV, 76.77:

UI] gentil semze.- ,

-

maanaeca „la semienta santa

Di quei
-

Roman...

:

“

“

IE
ae

!

-.

.

.

3.

-

*

Aa

DATE ŞI .

unele convingeri, credințele” lui asu
pra soartei “Haliei ca ţară latină. Cele mai
înalte însuşiri,
Spuhea dîns

ul în acest tratatpe care
l-a scris |
în exil, găsindu-se la Romani
, ei trebue luaţi
ca pildă, puși deasupra alto
r popoare ?. Inter-

„Pretînd istoria după părerile. lui,
dînsul explica
faptele măreţe
voinței divine:

„__POr ales,

cu

ale Românilor ca manifestarea
pentru-el Romanii erau un po-

o misiune

hotărîtă

nitatea i-a avut totdeauna

făcut chiar

minuni

din

cer.

Diyi-

Sub.- scutul său, a

pentrii ei —o

minune

ve„dea Dante în întrîngerea armatelor
lui Hanibal,
ca şi în salvarea

Capitolului,

cînd

au năvă

lit
- “Galii, oriîn alte împrejurări cînd
Romanii s'au

„văzut ameninţaţi:, Predestinat să fie în
frun
altora *, poporul roniana ajuns'la apogeu tea
l pu-

"1. Nobilissimo populo conveni!
omnibus-aliis praeferri:
" romanus populus fuit nobilissim
us ; ergo convenit-ei aliis
omnibus praeferri; [[, 3.
:
!
"2. Quod autem pro romano. imperio
Daus protenderit, illustrium authorum +perficiendo miracula
testimoniis comprobatur. Nam sub Numa Pompilio,secund
o Romanorum rege, ritu
Gentilium Sacrificante, ancile de
ccelo in urbem a „Deoelectam' delapsum fuisse, Livius in
prima parte testatur,.,
Cumque Galli,.. Capitolium furtim
Subirent..., anserem...
cecinisse Galios adesse atque custodes
ad defensandum Capitolium excitasse, Livius et multi
scriptores illustres con:
corditer conte

stantur,..At
. cum romana nobilitas premente
Anniliale sic caderet, ut ad finalem roma
uz rei delectionem non restaret nisi

Poenorum insultus ad urbem, snbita
et intolerabili grandine. proturbant
e, victores victoriam
sequi non potuisse, Livius in bello
punico inter alia gesta

conscribit, II, 4 (cf. Conv,, IV, 5).

3. Populus
dum, [1,7

romauus
:

-

natura ordinatusfuit ad imperan2
|
a

.

..

LATINITATEA

'

3.

terei lui atunci cînd a.fost

condus-de un îm-

“părat, de un August !, şi pentru fericirea pa- ”
triei lui Dante aştepta reînvierea monarhiei—
în ea vedea o binefacere. pentru toţi, nu numai
pentru

concetăţenii-ui,

pentru

că din

Itâlia

ar

- fi radiat astfel “pretutindeni adevărata civilisaţie?., De aceea în cartea sa repeta mereu ca .

un refren: «ad bene esse

"monarchiam

mundi

necesse est

esse», In organisaţia monarhică el

găsia statornicia, unitat
— aspiraț
eaie firească
a noastră? — şi garanţia împărțirei dreptăţei *,

Idealul lui politic,

derivat din

istoria romană

şi creştinisat, cînd alături. de un împărat puternic punea pe papă ca fiecare să pară ca
un Soare luminînd cărarea «e. del mondo e
di
1 Nam si a lapsu primorum parentum, quod
diverti” culura fuit totius nostre deviationus, dispositiones
hominura
et tempora recolamus, non inveniemus, nisi
gusto monarcha, existente monarchia perfectsub divo Au- .
a, mundium.
undique înisse Quietum, 1, 18.
i
:
!
„.”

»

2. Aceasta ţinea să o spună cu deosebi
cătră Fiorentini din 31 mart, 1311: „/Etererniîn scrisoarea
" tia Regis... sacrosancto Romanorum imperi pia provideno'res

humanas :
“disposuit gubernandas, ut sub tanti serenit
ate przsidii gernus mortale quiesceret et ubique, natura
poscente, civiliter
degeretur“.,
IN
„3. Plecînd dela concepţii teologice, căula săi
evidienţeze
astiel ideea unităţei realisate prin monarhie
: „Cum colum
totum

unico motu, scilicet primi mobilis,et unico
motore
suis partibu
et motoribus... humanum genus tunc optime s, motibus
se habet
Quandoab unico principe, tanquam ab
unica lege, tanquam ab unico motu, in suisunico motore et
. motoribus et
motibus reguletur“, 1, 11.
.
4. Justitia potissima est solum sub monarcPN
ha, |; 13.
qui Deus est, regulâtur in omnibus

2
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Deo»!, a crezut Dante că-l va vedea împlinindu-se în: vremea lui — atunci cînd Henric al

VII-lea „de Luxemburg

s6 “cobori în Italia şi- |

aştepta să fie <Caesaris et Augusti Ssuccessor»,
«romane glorie 'promotor», «nova spes Latio
se&culi melioris»*. După frumoasele nădejdi
pe
care le legase de numele acestui împărăt —
Scrisoarea pe_care i-a trimis-o, ca şi aceea
.
-cătră! principii * “Italiei, arată cît suflet
punea.
ca să se realiseze gîndul lui — urmară desilusiile odată cu' moartea lui Henric al VII-lea
, pe care,. de altfel, numai imaginaţia lui : Dante
„îl închipuia ca omul aşteptat să dea Italiei
altă vieaţă, pentru
nu pare să îi fost

că aşa
cum îl cunoaştem
în stare de aşa ceva şi îm-=

„prejurările de atunci crau- departe dea
ce era ideea fixă a optimistului poet.. li
"nea însă. lui Dante cel -puţin mîngîierea
siunea lui va fi realitate într'o zi şi de
scria, . cu' puțin înaintea morţei lui —
să vorbească pe: Sf. Petru:
:.
„le Pure, XVI, 108.
72, Aceasta a făcut să

“nenaționale — încă : din

i se atribue lui

secolul

înlesni
rămi- |
că viaceea
făcînd
.

“
Dante 'sentimefite

al xrv-lea

(v. Bellezza, -

Curiosită dantesche, 97) era invinuit că nu fusese un
bun
Italian :ciînd se gîndise la streini, la Germani, să dea
-ţărei
lui liniştea, o bună: organisație. E greşit să. sa interpr
eteze
astfel ideile lui politice: pentru dînsul concepţia monar-

hică era aceea care

prima

„de aceea doria înainte de

asupra

altor

toate să. vadă

consideraţiuni şi.
Italia guvernată

de un împărat, chiar dacă acesta era strein.
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„Ma Valta Providenza, che con Scipio
“Difes
a Roma
e la gloria del' mondo, :
Soccorră tosto, si com? io concipio“!
,

-

unde se gîndia de sigur nu: numa
i la un nou
„papă, ci şi la un împărat care
să redea țărei

lui faima de odinioară,

*

-

Țărei lui frumoase şi cu glorioase
amintiri
pe care.o numia ţinutul cel mai nobil?
, «il bel:

paese

”

lă dove

il'si suona»* şi <dolce terra la-

tina», 3 cum
cetăței lui,. Florenței, îi zicea
«bellissima e famosisSima figlia di
Roma»,? de
„unde se vede iarăşi,ca şi atun
ci cînd. nu
_

făcea nici o

deosebire

între

de

căuta

cît de vie era la el conştiinţa

<antiquitas>

care

mereu,
|
Această-tradiţie i se

Latini. şi Italieni,

tradiţiei,

să

acelei

se apropie

.
a
părea lui Dante că se.

păstrase, mai bine într'o parte a dtali
ei, în pro-

vinciile mai jos de Pad,

pe cînd cele dela nor-

dul acestui fluviu îi apăreau - înstrein
ate întru.
“cîtva de latinitate, erau pentru
el Lombardia,
unde amestecul cu seminţii germ
anice alterase |
- fondul

UI

VIN

primitive. Cum privia această.
parte a .
Italiei reiese din cuvintele pe
care le punea.în *
Scrisoarea cătră principii italieni,
unde îndemna
+ Par., XXVII, 61-63; cf. Purge
- „Europa regio nobilissimaa, ,De VI, 92, 114,
mon. Ii, 3, *
„Im XĂXUL 80,
”
,
«nf, XXVII, 2627,
|
SR
BN
„ Convivio, |, 3. ..
„CE De vulg. e[., 1, 15. :

Pi
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Sa

E

„DANTEŞI

“pe Lombarzi Să lase barbaria pe care o îngră-

mădise în sutletul lori, dacă mai simțiau că
7
„erau şi ei din neamul troian şi latin 2,
o Punînd în antitesă latinitatea .şi barbaria,

Dante îşi manifesta şi astfel sentimente
le lui
latine, aşa că putem înţelege atunci de
ce în- .

tr'un loc? şi-a arătat antipatia şi față de Ger-

“mani, numindu-i «lacomi» (« Tedeschi lurchi
») +
— Sufletul lui simţia ce nu se putea potri
vi cu:

el, avea repulsiuni de rasă.

a

'Apropiindu-se. de trecut, trăind lîngă
aceia
care representau o" glorioasă tradiţie, Dante

ajunsese astfel să aibă conştiinţade ce înseam-

năa fi latin şi odată a încercat chiar să îixeze într'o

caracterisare generală

ce i'se părea că disţini-.

ge latinitatea; găsia atunci că însuşirile ei sînt:
Di

l. „Coaddunata barbaries“,

cae si quid de Trojanorum

,

Latinorumque

superest“. — Barbarie („punica barbaries“) găsia şi semine
la Florentini

cind, în scrisoarea pe care le-o adresa la 31 mart
1311,
îi mustra că s'au schimbat în aşa îel încît vieața
lor nu

mai semăna cu cea veche (,...ut alia sit florentina civilitas

,
alia sii romana“);-pe Florentini îi judeca însă astfel
din alte
„motive decit pe Lombarzi: îi vedea „barbari“
pentru că-şi schimbase de cita timp moravurile— ştim cum și în
alte părți
Dante nu cruță pe concetăţenii săi pent. ru
vieața pe care
o duceau; la Lombarzi, găsia „barbarie“ pentru
că se a. - mestecas

3.

e cu streini şi astfel îi apăreau
nf, XVII, 24
,

mai puţin

latini.
AR

4. Asupra altor interpretări, 'neîntemeiate însă, care s'au
dat acestor cuvinte, v. A Sepulcri, Dante e &Li
Tedeschi

durchi», în Rendiconti
urm,
.

delIstituto
a

lombardo,
mr

Ă

XLIX,

171

Li

LATINITATEA.
” energia,

E

agerimea,

". de umanitate!
pr

blindeţea,

tirziu,

pe

veche
cea

aşeza pe cea

sub forme

dinsul o preţuia' ca . poet.

„avut în evul

sentimente

|

Dante

medievală,

se arătase, în deosebi,

cum

înalte

IN

Lîngă latinitatea
de mai

35

mediu răsunete

aşa

cum

ea

literare

şi

Sufletul latin a

de înal

tă artă
_ ““în poesia trubadurilor
şi cum Dante îşi dedea”
samă cît datoria acestei
poesii, ca şi aceleia
a lui Virgil, în mai multe rîndu
ri a vorbit despre.
ea şi a închinat laude celor! care
erau representanţii ei de frunte.. Lăsind
la o parte cea

- scris în această privință

-tia, vom

în De vulgari

face să vorbească

cîteva

eloguen-

versuri

din
Divina Comedie, unde dînsul exprimă
sent
imen
tele
lui față de

aceia

care-l precedase

mai de
' “aproape în poesie,
Ia
In Purgator*, întîlnind pe Guido
Guinizelii,
acesta îi arată pe Arnaut Daniel,
"despre care
“spunecă
versuri:

a întrecut pe toțiîn arta de a
|
|

scrie.

„1.
E petocchă pi „dolce natu
ra in signoreggiando, e
piă forțe in sostenendo, e
piă sottile in: acquistzndo
ne
fu ne fia que quella. deila gente
latina (siccome per'ispe- .
"“ rienza si pud vedere) e.
massimamente quella del Popo
lo |
santo, nel quale l'alto sangue
trojano era miscliiato, Iddio
quello elesse a quello ufficio,
Perocche, conciossiacosach&
a quello ottenere non senza
grandissima- virti venire si
potesse e a quello usare. gran
dissima e umanissima Fenignită si richiedesse, questo

piii era disposto, Cohv., IV,era 4. quello „popolo
i
2. XXVI, 115 urm, .
* -

che

a cid
E
-

Ba

|

„DANTE ŞI

„O, frate“; disse, "questi “ch! io ti scerno
Col ditto“ (ed-addită un spirto innanzi),
„Fi miglior fabbro del parlar “malerno.

>!

Versi d'amore e prose di romanzi
- Soverchid tutti:

Intilnirea cu Sordel lasă şi ea, indirect, să
se vadă cît cinstia Dante pe trubaduri şi —mai mul
— t
cum dinsul îi punea alături de

„poeţii'latini din vechime,

îi înfăţişa

ca fraţi

oarecum cu; aceştia. Cind Sordel vede în' faţa.
lui pe Virgil.-nu'se bucură numai că i-a ieşit.

în câle un:cOncetăţean al lui, ci şi pentru. că-i
e dat să cunoască pe marele poet al Latinilor :
..

. .

io son Sordello

Mantovano,

0,

Della tua terra“ ; e lun ialtro abbracciava...

»O,
-

gloria dei Latina, dissc, „per cui

Mostro cid che potea la lingua nostra,
O, pregio eterno del loco ond' io îui,.. 1%

Cum spusese de poeţii din antichitate că formau 0 «bella scuola»*, tot aşa lăsa să se înțeleagă că-i privia pe cei mai noi şi între ei
vedea o legătură sufletească, *- continuitatea de

"tradiţie: latină3,

-

.

. In această continuitate pînă la dînsul nu se
„putea să uite „şi. o altă şcoală poetică, aceea a
<dulcelui stil nou», Sînt cunoscute versurile
1, Pare, YI, 4 5; vi,
2. Inf, IV,

94.

3: Cf. De val, d, 1, 6.

16-18:
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unde

Dante

se

închină în

fața lui Guido - Guinizelii, recunoscîndu-l
o.
. ... .. .. „îl padre
Mio e degli altri miei miglior, che mai

,

Rime d'amore usâr dolci e leggiadre:

şi aducîndu-i
”

laude că

scrisese «dolci

ca

.

Pa

detti»

Che, quanto duteră Puso moderno,

Faranno cari ancora i loro inchiostri?
Frumoase, nobile, cuvinte care arată că Dante

nu era poetul închipuit, - nerecunoscînd altora „meritele lor, privind cu dispreţ pe aceia care
„trăise înaintea lui. In apreţierile sale era. drept
“şi generos, socotia'ca o datorie să cinstească -

după cuviință pe alţiie.

|

|

Pe lingă asemenea sentimente, Dante exprima acolo şi convingerea că poesia nouă italiană
„avea vigoarea ei şi trebuia ţinută în samă, ca şi
":1. Parg, ANVI, 97.

2. Ibid., 193-114,

j

-

a

|

3. Aceasta era, după el, un mod de a arăta „cortesia“, şi despre ea se exprima astfel într'un pasaj: din. Convivid,
„IV, 26, care" merită să fie relevat pentru că stă întru cîtva
- în legătură cu versurile citate din Divina Comedie: „& ne- ;

„Cessario.„. essere cortese,.. E questa cortesia mostra che avesse

Enea questo altissimo poeta,.; quando dice che Enea rege
per onorare lo corpo di Miseno morto... s'accinse e prese
"la scure ad ajutare tagliar le legne per lo îuoco “che dovea ardere il corpo morto“, Despre” „cortesie”, de care
Dante îşi dedea samă că este ceva propriu sufletului latin,
a mai vorbit şi în altă parte” din Conv,,-Il, 11, dar ca să:
arate amărăciunea lui că această însuşire ajunsese să nu mai
fie preţuită-pe vremea lui, că cei _„cortesi* se vedeau-tot.
mai rar: „nelle corti anticamente le virtudi e li belli costumi s'usavano (siccome oggi s'usailcontrario)...* Cf. Purg.,
XVI, 115 urm,
o
,

„38

-

a

aceea -a trubadurilor,

DANTE

ŞI. *

cît timp Tepresenta şi

ea

ceva deosebit, un «uso modern
o»!,

Cuprinzînd astfel într:o
întinsă visiune de
Scriitor şi literatura vre
mei lui şi ipe aceea
Puțin mai veche care-şi lua
se naştere în Pro-

vansa, cum şi pe -ceâ din ant
ichitate — expresiune, fiec
are,

a sufletului” latin —,

Dante,

ajutat de geniul său, de pro
digioasa lui perso- nalitate,. ajunse să dea oper
a sa care.e şi ea
aşa de latină, în concepție,
în realisare,

„Prin aceasta

dinsul

sintetisează! lati

nitatea
poetică veche şi pe cea mediev
ală, iar dacă în.:
- acelaşi timp ținem sam
ă
“sim vagi

că în opera lui găîntilniri cu poesia nouă, cum
amintiam

şi Guido Cavalcanti (Pure. XI,
97 urm.) -aceia care făcuse
italiană
cel dintii cum şi el la rindulşi cel din urmă umbrind pe
lui avea să fie întunecat de
altul :
.
să. inainteze poesia

:

-

”

.

Cosi ha tolto V'uno al!” altro
Guido
La

gloria della” lingua, e forse
& nato
- Chi V'uno e Valtro cacceră
di

Acest altul la care

face alusie

la

.

E

.

E

nido.
“
urmă s'a zis că Dante

-lăsa să se înţeleagă că era el
însuşi, dar poate e o interpretare silită, pentru că am văzu
t. cum mai înainte vorbia
cu modestie despre el, găsi

nd că erau poeți ce puteau
fi
mai mult luaţi în samă decit
dinsul (,... altri miei migliora
),
In_orice cas, sînt caracter
istice”şi aceste cuvinte pent
chipul cum Dante privia desv
ru
oltarea possiei şi pentru lăr.

gimea

“literare.

de

:

vederi

"Pe

care

a.

o

adiicea

în

Ra

judecăţile
-

lui

|

.
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mai sus! aceasta îi dă şi măi multă valoare representativă din punctul de vedere din care-l
privim.. Plecînd dela el, putem zice că ajungem
„să ne dăm mai bine samă întru: cîtva şi de ce
a adus latinitatea în poesia nouă, cea simbo„listă —a

treia

minunată

şi

originală

eflores-

cenţă a geniului latin în literatură după cea din
evul mediu şi cea 'din antichitate.
Fusiunea

celor

două

curente

de

latinitate —

„antică şi medievală—a fost desăvirşită de Dante
în Divina
Comedie, pe cînd
Vita Nuova. se

leagă direct numai de unul din aceste curente, .
de acela representat prin poesia trubadurilor,
cu ramificarea ei în Italia, în. şcoala «dulcelui

stil nou». Şi povestirei sentimentale din tine- „"reţe a lui Dante i s'a căutat. uneori: îiliaţiune
" clasică, susţinîndu-se că prosa ei :ne-ar duce

spre scriitorii vechi latini, pe
PE

fi urmat
| vită Vita
- cunoştea
pe poeţi

care Dante i-ar

de aproape?. Altfel trebue însă priNuova. Ea a fost scrisă cînd Dante
vag literatura latină, cînd cetise. puţin
(aminteşte acolo, în.treacăt, pe Virgil,

1. Vi şi Vizața Nouă, XVII, 118-119.
a
"2. Părerea aceasta a desvoltat:o mai în urmă G. Bertoni
în La prosa della „Vita Nuova“ di Dunte, Genova, 1914;
ritmul frasei, arta pe care a pus-o Dante în prosa lui, ar
îi, după Berioni, un reflex al modelelor clasice: „Danie
si inspiro, come a modello, alla forma del periodo classico,
industriandosi, con maravigliosa abilită, di trasportarne

“la varietă e la generale movenza nella sua prosa* (37).

0

Aa

DANTE ŞI

Lucan,: Ovid, Horaţiu)nu
, şi pe prosatori. Singur mărturiseşte că numai. rela
tiv tirziu, după
“moartea Beatri
cei, după

ce scrisese

şi cînd se 'pregătia: pentru

Vita

Nuova,

o operă: de maturi-

tate, filosofică, se gîndi să cet
ească mai cu. stăTuinţă pe clasicii, latini, în
special pe prosatori,
ceea ce,

adaugă tot el, nu i-a fost toc

mai uşor
la început, pentru că nu
era destul de 'stăpîn
pe latina: clasică!. Prosa
din Vita Nuoza, ca redare artistică, se explic
ă prin pregătirea lițe-. .:rară pe care Dante şi-o.
făcuse în contact cu
tru
badurii

şi poeţii

italisni.

arta de a aşeza cuvintele
,

îraselor, şi după ce

Dela ei învățase

de “a

da

făcuse. ucenicia

armonie

de

poet
“putem înțelege cum nu. i-a
fost greu, cu apti- tudinile cu care. era
înzestrat, să scrie. o prosă:
cum este aceea din car
tea

poetică, lirică, aşa

închinată 'Beatricei:. De altiel,
însăşi Vita Nuova:

O

]. “.. come

.

per me fu perduto

7

Ă

Ă

il primo diletto. dell
mia anima [Beatrice,] ....io
rimasi di -tanta tristizia punt a
che alcuno contorto non
mi valea: Tuttavia, dopo alqu o
anto
tempo, .la mia” mente, che
vide... ritornare al modo cheS'argomentava di sanare, prov-

alcuno sconsolato avea
to a consolarsi, E misimi a legg
ere quello... libro di
nel quale, cattivo e discacci
dendo ancora che Tullio scritto ato, consolato s'avea,
Quale,- trattando dell” amistă, avea un altro libro
avea toccate parole
Consolaz
zio

7

tenu-.
Boe=
Eu-

nel

della
ione di Lelio... misimi a
leggere quello, E avveg„nachE duro mi fossa prima
are nella loro seritenza, =
nalmente v'entrai tant' entrentr
o . quanto l'arte di gramaticfich' io avea e un poco di
a
mio ingegno potea fare,
Conv,,
să
3.
.

2. Prosa artistică și-a luat . totd. Ă
eauna

-

naştere din poesie,
upă ce aceasta a ajuns să evol
ueze în aşa fel încît să dea

..

"LATINITATEA

au

ne poate convinge
partea ei -în

prosă

de aceasta: cînd: urmărim :
şi cea' în versuri:

miulte

frase din - parte
dintii
a nu sînt decît teluări
“ale versurilor, reproduceri mai mult sau mai
puţin depărtate ale acestora! — dovadă că

Dante prosatorul urma pe Dante poetul”

„Ce

- numai

este artă şi în prosa din

Vita Nuova, nu

în sonetele şi canzonele ei, derivă, prin

urmare, din latinitatea literară a evului mediu,
4

7

orientări şi celor care s'au îndreptat spre
de obicei că

acesta e mersul firesc

turilor şi de aceea nici' Dante ca

în

prosă. Se uită

desvoltarea

litera- -

prosator nu a fost înţe-

_.. les cum Sar cuveni. Despre raporturile dinte prosă şi poesie,
cum cea dintii e dependentă în evoluţia ei de cea din urmă,
ar fi mult de spus, cu exemplificări din toate literaturile ;
“nu e însă locul aici să insist mai multasupra acestui punct
|

de evoluţie literară — chestiunea am ttatat-o mai de aproape cu alt prilej,în cursuri făcute la Facultatea
de litere
„(Spiritul critic latin şi -Evoluţia estetică a limbei române) ; :
v. şi ce spuneam în. Vizafa. Nouă, XIV, 44-45.— Ceea ce
nu €e'luat în samă de istoricii literari nu a rămas strein
intuiţiei lui Dante, pentru că dînsul spune, într'adevăr, la. .
începutu

-

l. unui capitol din: De vulg. el., il, 1, că prosatorii
Ş urmează pilda pe care o dau poeţii „(uinventores“, "traducere a it. ntrovatori“); ș...quia ipsum. prosaicantes ab in- - ventoribus
magis accipiunt et quia Quod inventum est
prosaicantibus permanere videtur exemplar et noni'e
converso, que quendam .videntur prebere primatum, primo se.
„cundum quod metricum est ipsum carminemus...4 Dinsul
consemna aici, de sigur, ceea ce-i arătase expeșienţa lui li-

terară, aşa că putem lua. cuvintele“ lui- ca o dovadă indi- .-

vectă pentru felul cum a fost scrisă
1. Vre-Q două exemple: în cap,
Poi mi parve vedere a poco
Turbar lo sole ed apparir la
E pianger elli ed ella;

Vifa Nuova,
XXIII lîngă versurile
a poco
stella
i

- Cader li avgelli volando per Pâre,

.

A

42
nu

4

“DANTEŞI

din cea clasică *. Aceasta numai după
cîtva
E la terra tremare,

7

a

Ed omo apparve scolorito e fioco,
- Dicendomi :. „che fai ? non sai novel
la ? 7
Morta & la donna tua, ch'era si
bella“,
,
găsim ca povestire în prosă a împre
jurărilor în care Dante p.
scrisese aceste versuri : n.€ parea
„ Tare si che le stelle si mostravano mi -vedere lo sole oscudi colore ch”. elli mi fa- -.
cea giudicare che Piangessero, e
pareami che gli uccelli vo-:
laudo per l'aria cadessero morti, e
che fossero grandissimi
terremuoti. E maravigliandomi in cotale
fantasia,e paventando
assai, imaginai alcuno amico ch= mi
venisse a dire: „or non
sai ? la tua mirabile donna &
partita di questo secolo“.
- Celebrul sonet (cap. XXVI):.
.

Tanto .gentile e tanto onesta' pare *
„La donna mia quand'ella altrui
saluta!
“-Ch'ogne
lingua deven tremando: muta

E gli occhi no

tz

l'ardiscon di guardare.

_ Ella si va, sentendosi laudare,

Benignamente d'umiltă vestuta...
întovărăşit de aceste frase în prosă
bine cum ceva din ritmul, din armon unde vedem şi mai
ia versurilor, reapare,
„sub această formă : „Qitesta genti
lisima donna... venne în
tanta grazia de le genti ch&i7 Quan
do passava per. via le
persone correâiio per vedere lel
E ...
quando ella fosse presso.
” d'alcuno, tanta onestade giungea:
nel cuore di Quello che non
ardia di levare li octhi, ne di rispo
ndere al suo saluto... Elţa
coronata e vestita-d'umiltade s'andava,
nulla gloria mostrando
di cio ch' ella vedea e udia“,
Să nu uitâm că Dantea scris Vi ta Nuov
a luînd poesii compuse mai înainteîn diferite prilejuri
şi adăugînd la ele partea
de prosă autobiografică, explicativă,
ce i se părea că poate
teresa pe cetitori
— de unde se înţelege iarăși de ce prosa inlui

e

se aseamănă așa de mult cu ce-i venia în
minte în versuri,
1. În sintaxă nu

se poate contesta că Dante era iuflue
ntat deseori-de latină, dar de acea
latină elementară, convențională, din evul mediu pe
care o cunoștea şi dînsul
cind a scris Vita Nuova. Aceasta o pierde
din vedere G.
Bertoni, Cum .greşeşte uneori : confu
ndind ce este aşazarea
sintactică a cuvintelor cu exprimarea
stilisată, artistică, şi
de aceea i Sa părut că Vita Nuova
a fost alcătuită după
* modele claşice.

.

|
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Sa
,

timp a ajuns. să-i

i
.

fie “mai

A

-

bine

43
,

cunoscută

3

lui

Dante, să-i dea îndrumări, să-l ajute.să fie. ar-

tistul desăvîrşit, aşa cum il cunoaştem din Di-

* vina! Comedie,

mu
După ce cunoaştem latinitatea de-un fel sau
altul, şi mai mult cu caracter literar, care
i-a

dat

lui -Dânte unele

elemențe,

unele

orientări,

pentru creațiunile lui, rămîne să vedem cum
el.
însuşi se arată latin, prin firea sa, prin ceea ce
exprimă direct, ca idei, ca sentimente,

Dela cea dintii scriere
„Comedie Dante apare ca.
"Sionat, exuberant, dar de
ordonată, repulsivă, ci”

a lui pînă la: Divina
un temperament: pao“ exuberanță nu des-..
stăpînităy . nobilă, In

împărtăşirile largi din vieaţă, în felul cum judec
a

oamenii,

el'a ştiut să

pue

măsură,

luciditate,

"chiar. cînd pasiunile îl stăpîniau cu toată
pu-:
terea

- să

lor, şi fără ca prin

reducă,

fondul

aceasta

să altereze,

său 'sufletesc..

Pentru el firile slabe, incapabile de a se pa-

m.

)

iona

pentri

ceva,

erau umbre

care nu trebue

ținute în samă, rătăciţi printre noi care nu pot
îi întîmpinaţi decit cu dispreț, Cînd la intrarea

-

în Infern întilneşte o ceată de suflete învălmă-. *

Şindu-se, sbierînd, Virgil-îi “Spune să nu se mai .

45

uite la ele?că nu. merită, fiind aceia care 'au |
dus o vieaţă oarbă, nefăcînd nici bine, nici rău:
ce... | | visser sanza infamia

|

o e mea le eee...

e sanza lodo,.,

guard
e passa»
a 1,

-

Trecind. prin Infern, altădată îl vedem găsind
un prilej şi mai potrivit de a arăta cum era suiletul său, cum privia oamenii în lumina senți-

“ mentelor care-l

caracterisau. Sîntem în .cercul

al cincelea-al Infernului; Flegias trece cu baica
şi Dante împreună cu Virgil se roagă să-i pri- |

“mească lîngă el, ca să traverseze Stixul, Abia
-urcaţi îîn barcă,

li'se arată,

din

noroi,

o umbră.

. Filippo Argenti, îngîmiatul Florentin şi omul
„fără inimă care pentru bogăţia lui crezuse că
tot i se” 'putea ierta. Dante

îl priveşte încruntat

„şi-i aruncă cuvintele: «spirito maladetto». Mî„nios, Filippo vrea să răstoarne barca, dar Virgil

îl dă lao „parte: In urma acestei scene, amîndoi
poeţii se privesc mulţumiţi de a fi pus ia locul : =
lui pe un nevrednic şi Virgil îli îmbrățișează pe
Dante, Spunîndu- i:
ma e se

e alma

sdegnosa,

.

- Benedetta colei che in te s'incinse“2, €
E unul din episoadele cele mai caracteristică.
„ale: Divinei Comedii. Şi sînt semnificative .cali„ficativul. şi aprobarea pe care le dă Virgil: lui

1. Inf. 11, 36, 51.

2. nf. VIII, 44-45,

e
|

:
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„„ Dante pentru.atitudinea pe câre
Z'avut-o..[i
ele
vorbeşte omul hotărît, cu gesturi
categorice

în faţa celor care au

vre-o: vină,

cu morala

care nu cunoaşte şovăiri, acomod
ări

de moment

drept călăuză,

aşa

—altiel

nu ar “fi Virgil pe care Dante I-a ales”
Lătinul “cu sufletul

cum

îl:
cunoaştem dela atiţia care 'au ilus
trat istoria
română, «Alma sdegnosa» — «suf
let dispreţuitor, mîndru»

pe -care 'i-o

faţă de cei răi—e. prețuirea înal
tă

dă Virgil

lui Dante, ca

acel

uia.
pe- care îl vedea că-i „seamănă
aşa de. mult,
„ÎI recunoştea ca pe un frate sufl
etesc-al lui,
„Pe
lîngă ce era caracterul lui,
Dante punea
„aici concepţia morală pe care
o cunoştea dela,.
cei vechi, dela-Romani. Dinsul a
preamărit totdeauna pe aceia care au, dat
pilde de înalte

însuşiri morale; din Divina Comedie se
desprind.

„atitea figuri mari ale antichităţei
spre care mer-

„_gea cultul său, şi în “Convivio! găsim
'un şir de
nume
şi de fapte: ale acelor

„care au făcut faima romană,

«divini. cittadini»

N
|
In felul cum judeca acţiunile omen
eşti a fost ho-:

tărito
şi ar
morae
la ;creştină, aşa cum 0 înțelegea

dinsul. Cînd pentru poemul său ales
ese povestirea

imaginarei călătorii prin * Infern
şi Purgator

ca
-- Să ajungăîn Paradis, acea
stă împărţire nu fre„bui
a oare să-l “ducă,
n

pe

1. V. în spec. tratatul IV, 5,-

lîngă poesie,

la

evi-:-
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denţierea unor intenţii morale, puse în cadru
“creştin 2 De “aceea pretutindeni se vede la
el,
Chiar şi aiurea decit în Divina Comedie,
stă-

ruința de a .deosebi. oamenii după. faptele lor,

- bune sau

rele, şi de a arătă

„ nu aveau

iertare

că nimic nu poate

" să rămie fără_sancţiune, Cei adînciţiîn păcate
față de aceia

în ochii lui ! şi 'era necruţător

care nu fac distincliunile înorâte

cuvenite, trăesc

i

„ Calcandoi buoni e sollevando i: pravi?,

iu

Intregul lui crez. moral, că cei buni nu poti

"puşi alături de cei. răi şi nu trebue lăsaţi să fie
copleşiţi de aceştia, e.concretisat odată în următoarea imagine poetică :

-

-

a.
ia
a stra li lazzi
Si disconvien fruttareal dolce fico'5, - sorbi

S'a zis uneori că în această intransigenţă mo-

rală Dante

aducea

ceva prea

aspru,

necreştin,

sentimente, potrivnice blindeţei, milei, aşa cum
ne place să le vedem

astăzi, Cu toate. acestea

î

1. «Peccator percutitur ut sine retractione
revertar»> (scriSoarea către Florentini din 31 mart. 131]
; cf. şi scrisoarea
-cătră Cangrande).
DN
|
!
2. nf,

XIX, 105, -

3. În7., XV, 65 66.
4. Aşa îl judecă, de

-

o
pildă, G. Semeria, Dante:

fempi ed îi nostri (în „Lectura Dantis),

1906,

7?
i suoi

27: „Figlio
“di una et nel suo costume ancor fiera.
e quasi barbara,
si direbbe che talora, nel suo “modo di:
concepire la giu-.
stizia di Dio, ritragga pii del severo
spirito ebraico che non del mite soave
spirito cristiano: Non saremmo talvolta

a

a
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„de cite ori dinsul a dat dova
dă că ştia ce este
blîndeţea, mila. Dar
firea
care nu se pierd

lui

era

dintre

în clar-obscururi

acelea:

Suileteşti,

„de morală hibridă,: sofist
icată, Caracter ferm şi
temperament de pas
ionat,

“Dante: apare astfel
„'Şi în creştinismuil
Său. Creştinism trecut
printrun
suflet de Latin: Și
" această

pentru ca Să reiasă mâi
bine

laturea peisonali
tăţei

sale să facem 6
„ comparaţie, Să-l pri
vim alături d un alt
Scriitor
care a pus

mulț creştinism în

operele lui: Tol.
stoi, Apropiindu-i,
se vor putea vedea
diferenţe .
„. caracteristice de
concepție în înterpre
ta
rea doctri
nei

creştine,

cum

Şi de

„litatea latină şi cea Sla osebirea
vă,.

între

menta-

zi
In anii din urmă .
ai vieţei lui se Şti
e că
Tolstoi a publicat
-o serie de broşuri
pri
n
care
căuta să ră
spîndească ideile lui
de Tegeherare

„socială, politică

şi chiar literară, pe. car
e le
” presenta ca fiind în
acord Cu creştinismul,
au= tentic, aşa cum ţinea

să-l restabilească, înnpotriva acelora car6 spu
nea
că-l falsificase, Ideea
fundamentală dela car
e ple

ca dînsul era că nu
trebuesă fim învrăjbiţi
înt
re noi, să ne arătăm
a

"tentati

di

chiamarlo

, questo giustizie
re -inesorato, com
Gesi. chiamă Giacom
„tot -astiel şi “H. Hau o e Giovanni, figlio del tuono'?*% e—
poăte chrâtien con vette, Dante, Paris, 1912, 331;
„„Ce
dam
point de vue dont S'i ne avec une naive inconscience le :
trine sublime du par nspirait le Galilten en prechant la docdon des injures. Dante
“dun siecle dur,
est Pinterprăte
qui ne connaissait
gut
ne pratiquait pas la
misricorde“,

re Vindulgence
i
.

eţ

-

.

.
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porniţi unii împotriva altora, ci să ne privim
toți frățeşte, să fim - blînzi, îngăduitori faţă de

oricine, Celor

care nu se: arată „astiel şi i se

păreau că practică o morală făţarnică le adresa

aceste cuvinte:. «cine

recunoaşteți

ca

sînteţi,

Dumnezeu

deci,

pe

voi, voi

Acela

oprit nu numai să omori pe cineva,

care.

care

a

dar şi să

te mînii pe aproapele:
tău, care n'a îngăduit nu

numai să judeci şi să pedepseşti, dar şi să-do-

„jeneşti pe cineva
;- Acela

care... ne-a

impus

ca

o datorie să iertăm -totdeauna..., care ne-a sfătuit să întindem obrazul celălalt cînd cineva ne-a
lovit şi să nu răspundem cu rău la rău?!
|

Cu asemenea convingeri, Tolstoi nu admitea
nici cele mai mici neînțelegeri, conflicte, dela

individ la individ şi, generalisînd, osîndia duş-

mâniile între popoare, războaiele:
„De aceea îndemna să fim aceiaşi față de”
toţi,

să nu

vedem

în. nimeni

fire „cu păcate: «căutați

samă

de ce spun

bună

înţelegere

un

cîtva

poruncile
cu orice om,

suflet Tău, o

timp să ţineţi

iubirei:
cu

un

trăiţi în
hoţ,

un

bețiv... şi după ce veţi fi trăit aşa Cîtăva vreme

Veţi vedea dacă aceasta va venit greu, dacă
vieața

voastră

a ajuns

mai rea sau, dimpotrivă,

1. Nu pot să tac.
,
.
E
2. În paginile despre Anexarea- Bosniei Ga ca :
pildă pe
„acel tînăr din secta Nazarinenilor care
refusă să facă serviciul militar!şi, fiind. condamnat, mama lui
veni să-l vadă
în închisoare şi să-i spună că bine făcuse:
„dragul mamei,
„+ Nutrebue să pui mîna pe puşc

ă.

„50
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mai

bună»!.

rienţă>

Tolstoi

„DANTEȘI

numia aceasta

morală şi o compara

o <expe-

cu stâtul care i

S'ar da -unui plugar să semene întru
n anumit
fel ogorul şi experienţa i-ar arăta dacă
a fost

bine îndemnat. Vorbind în parabole, Tolstoi sar

„fi putut opri mai curînd la comparaţia —
tot aşa

de simplă, dar mai convingătoare— a plugarului carear fi sfătuit să nu curețe neghina
din semănături,..

Sa

zi, Tolstoi. simţi neliniştea că morala

„

„Intro

şi

„logica lui nu erau tocmai aşa de bine întemeiate
cum îşi închipuia. Un student din Petro
grad
îi cerea printr'o scrisoare părerea asupra
unui

articol al

lui A, Stolypin

|

care, referindu-sela

teoriile tolstoiene, amintia acolo că în
Biblie
se vorbeşte de pedepse cuvenite celor nevre
d-

„nici, răi — însuşi Cristos niiia alungat cu biciul
din

templu

pe cei

care îl profanau?. Tolstoi

răspunse "atunci, calificînd de «Sstupidităţi» cele
scrise de Stolypin şi persiflînd pe «pretinşii

creştini care din toată Evanghelia”nu ţin
samă
decit de pasajul unde se povesteşte că
Cristos
a dat afară din templu
pe cei care făceau ne-

gustorie acolo»:,
Prin.

tangentare

de: morală?
=

3.

|

salva astfel

formulele

sale

şi continuă mereu să proclame supe-

]. /ubifi-vă unii pe alții.
2. Pedeapsa cu moarte,

Tolstoi

nu-şi

dedea

samă

sau nu voia să ințeleagă

că creştinismul a-avut în germene ceva ce l-a pus de
atitea
ori în conflict cu el însuşi. Oricit a predicat toleranța, această

.
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rioritatea crezului său, spunînd că
numai

el va
“Putea mîntui. şi Rusia! şi înt
reaga omenire,
O morală artificială, fără Simţ
ul realităilor,
fără cunoaşterea adincă a îire
i omeneşti. o morală utopică,, de o iremediabilă
inactualitate,
"ace
asta

e morala lui Tolstoi Și dacă

am stă-

ruit asupra ideilor scriitorului
rus — idei care
“au avuto nefastă influenţă
şi urmările lor s'au
În

0

”

.

toleranță a fost relativă şi
lăsat
Tările, mai tari decit doctrina ă la O parte cînd împrejului, i-au impus. Faţă de alte
credințe el a fost iintolerant,
în chip firesc a trebuit să a luat atitudini războinice, şi
fie
în mijlocul lui s'au ivit neînț astfel. Pe urmă, cînd chiar
elegeri, interpretări deosebit
ale credinţei, intoleranța a
reapărut iarâși - dela creştin e
creştin. De altă parte, mora
la ÎIui generală de împăciui la
„de ingăduinţe, s'a găsit în
practică in antinomie cu ea. re,
- Cînd fixa, indiferent Cur,
însăşi
răsplătiri potrivite cu fapte
“ Căruia, Prin interpretări
le fiechinuite, prin încercări de
a ajunge
la formule mulţumitoare

întrun

ui— superioară

celor

fel ori

într'altul, nu a

occident

ale pe care le credea de tot
decăzute, amorţite în <mes
chin
cea dintii să se 'regenereze, ării şi stuipidităţi» — va ajunge
aşa 'cum înțelegea dinsul.
înşelat, cum s'a înşelat
S'a
cînd
triotice, prin sentimentul nați susținea câ nu prin fapte paonal, țările asuprite vor
ajun
să se desrobească, Pentru
el patriotismul era o barbarie ge
desacord cu concepţiile
în
adevărat creştine, o «superst
iție»,
un sentiment <gTO30lan»,
și de aceea îndemna pe unii
pe alţii să renunţe la ideea
ca prin exaltarea patriotismul Şi”
prin lupta de revendicări,
ui,
vor putea avea altă soartă
; «nu
cu baionete şi cu artilerie, nici
vă veţi putea libera voi, Sirbi prin negocieri diplomatice
alte popoare subjugate» (Ane lor, și nu numai Slavii, ci şi
minţire ar îi avut Tolstoi dacăxarea Bosniei). Ce crudă des-ar fi trăit, şi ce bine se vede
şi de aci cum el gîndia
.
„tisat de teorii şubrede. în afară de timp; de viață, ipno|

-

”
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arătat în haosul moral prin care trece Rusia de”
astăzi—e pentru

ca să se vadă cum şi el plecînd

- dela creştinism ajungea totuşi la ceva diametral
opus concepțiilor lui. Dante. Răsâre la el,în
tot

ce-i este

caracteristic,

venţa .ei, mentalitatea

cu

toată

consec-

slavă, lipsită de intuiţii

drepte, de discerriămînt, de simţ critic, paradoxală, rătăcită, căzînd în exagerări!. |
|
“In: morala lui Dante se vede cu totul alt
spirit.

Acela

care nu

se pierde"

tăţi, nu se înşală cui hiimere,
ce- este

aşezat

după

aceasta,

Dante

nu

o alcătuire

e mai

în imposibili-

nu răstoarnă

ceea

firească. Prin

puţin creştin decît

Tolstoi, dar înainte
de toate îl recunoaştem cu
însuşirile lui, cu ceea ce era nota predominantă

a sufletului său.

-

a

"La _basa moralei lui Dante! găsim firea sa de
pasionat, de om care, cu aceeaşi însufleţire ştia
1. Cu mentalitatea lui așa de deosebită, 'nu.e de mirare
- că Tolstoi nu a putut înţelege niciodată pe Dante, cum se
ştie că nici pe Shakspeare, nici pe alţi scriitori ori artiști
nu i-a priceput şi i-a judecat după o critică nici că se poate

mai strimtă.

In Ceeste arța ? contesta

autorului

Divine

Comedii că ar îi mare post şi punea întreaga lui operă printre
«cele rudimentare şi adeseori goale de înțeles»; în 1907 îi

spunea unui ziarist italian că Ori de cîte ori s'a încercat să:

cetească ceva din el l-a cuprins „0 grozavă plictiseală“, şi
„se mira că.ltalienii pot să-l prețuească atit de mult (v,
Bellezza, Curiosită dantesche, 502). Cea mai obtusă minte
de scriitor din veacul al xIx-lea „şi cu ceva asiatic în ea,
Tolstoi nu putea să se exprime altfel despre Dante — era,
de altfel, cu desăvirșire refractar la ce este propriu spiritului latin. i
:
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Manzoni

l-a

numit:

«delhira maestro e del sorris
— caracte
o»
risăre
bine prinsă: toată opera lui răsfrînge pasiunea

- pe care o punea în tot ce atingea suiletul său, fie
că-l încînta, fie că-i deştepta repulsiuni, EL.
înțelegea .că “numai sufletele puternic impre- .
” sionabile şi reacţionînd viu cuprind în ele fond
adevărat omenesc şi pentru a iubi cu toată

tăria trebue

să ştii să şi urăşti, nu

însă în

sens vulgar, ci ca o manifestare naturală
„de ce nu se împacă cu anumite aspiraţii.!

faţă

Concepţia hotărită, limpede, pe care o avea
„despre morală i-a făcut pe Dante să |
departe de orice ar fi putut umbri vieaţa lui.
Luînd parte la luptele aşa de aprige din vremea

„sa, a. ştiut să păstreze

linia

dreaptă,

Ă

să nu se

„facă părtaş la acţiuni care înjosesc. Dante cetăţeanul apare „totdeauna

destul. să ne gîndim:la

integru

şi demn.-E

atitudinea lui cînd din: -

Florenţa -i se lăsa să înțeleagă că S'ar putea -

„întoarce din exil dacă ar accepta ce_propuneau
cei de acolo;

mîndru, a răspuns

atunci că nu

„ aceasta este calea care-l pirtea readuceîn
ce-

„tatea lui

„+1. Pentru

(«non est hac via:.redeundi ad pa-..

Dante — ca

pentru

Sf, Augustin

şi Sf.-Toma
fundamental din .
care derivă ura şi spunea că ea ne face
să judecăm faptele
” oricum ar fi ele;
|
..
|
Amor sementa.., d'ogni virtute
E d'ogni operazion che merta pene.
Purg., XVII, 104-105,
|

d'Aquino—iubirea

era chiar sentimentul

7

54

a

DANTE ŞI

triam>). Vorbia parcă şi de data asta unul
din

aceia pe care-i slăvise, uti cetăţean din vechi
a
Roma. .
Sa
“Demnitatea se întilnia la el

nobil.

A

asupra

scris, de

nobleței,

altmintrelea,

cele mai

cu tot

ce este :

frumoase pagini.

irumoase.şi cu vederi

largi care ne-au rămas din veacul de mijlo
c 1,
Printre alte însuşiri ale omului. nobil a
lăudat

totdeauna. generositatea. Și ca simbol
al acestui

sehtiment-a da: odată figura împăratului Traia
n,
amintind? o legendă care circula despre
el în

evul-mediu 3. Intr'0 zi, se spunea, Traian
avînd
1.

Vorbesc şi “trubadurii despre 'noblețe,
dar cel care a insistat mai mult să arate ce este această calitat
e e Dante. In.
tratatul IV din Convi

însuşirei

de a

vio discută
fi nobil, pentru ca

giferiteje
să

păreri

asupra

dovâdească în urmă
că adevărata nobleţe nu este cea din naşter
e sau-de titluri,
ci darul de a

avea sufletul ales Şi o numeşte
„seme
umana anima graziosamente postoi, Aceeaș
i
părere a exprimat-o în cîntul XVI din Parad
is
divino nella

cu versul;

.

-

care începe
a

“ O poca nostra nobiltă di sangue,

„Tot acolo compara nobi'ețea care nu
mai primeşte nimic
din generaţie în generăție cu
„e
e „+ manto che tosto raccorce
Si che, se nox' s'aopon di.die.în die,
Lo tempo va d'intorno con le force.
2. Pure, X, 76 urm.
”
3. -Despre popularitatea pe atunci a lui Traian
şi despre
alte legende formate în jurul “numelui său,
Roma nella memoria e neile immaginazioni del v. A, Graf,
medio evo,
II, '1 dtrm.; cf.. M. Barbi, La leggenda di Traian
o, în „Nozze
Flamini-Fanellia, Florenţa, 1895; GQ. Boni,
Legeende, în
Nuova antologia, CCX, 1 nov. 1916, 3 urm,

:
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e
să plece la război îi ieşi în cale o vădu
vă care

se plinse

că băiatul ei fusese.

omorit şi cerea

să se facă dreptate; auzind aceasta, Trai
an se

înduioşe şi lăsînd oştirea lui,. coborînd
u-se de
pe cal, porunci să se caute omoritor
ul—povestea cum e dată de Dante :'se înche
ie cu a-

ceste cuvinte spuse de Traian văduvei
:.
me. .COrti conforta, ch& conviene
.
Ch'io salva il mio dovere, anzi ch'io
mova:
Giustizia vuole e pietă mi ritiene“,.

„.. Pe împăratul roman Dante îl înfăţişeaz
ă ca pe.
„un cavaler din evul mediu -care ia
apărarea
celor nedreptăţiţi,! şi nu găsim oare
şi aici,
“atit ca motiv, cît şi ca sentiment care
e ex-.

primat, un episod în cadrul latinităţei ?

"Nu ne par totuşi nenaturale acest
e treceri
dela o lume la alta, aceste îmbinări de
elemente
diverse, pentru că Dante a' avut marel
e dar de

-a stăpîni tot ce-i aducea

” armonisa ce S'ar părea
nepotrivitsă stea

„. trecea

inspiraţia

alături. Şi

dela păgînism

lui, de a

că se exclude, că e

nu. numai . cînd.

la. creştinism

ori invers, 2

1, Pentru fapta .mărinimoasă
pe
Traian l-a aşezat în Rai (Par., XX, care o povestise, pe
45), urmind şi aici ce
se spunea în evul mediu.
-

2. Deşi acest dualism ce caracteris

relevat în mai multe rînduri, totuşi ează opera lui l-am
nu e inutil să amintim
aici că în creaţiunea lui poetică
gînism ca să ajungă la creştinism Dante a plecat dela pă-.
, pe cînd: în concepțiile
politice a urmat drum

ul-opus: la -ideea creştină a puterei
a adăugat dela o vreme pe aceea
de guvernare
printr'un monarh,
papale

aşa cum

o dedusese

din istoria antică.
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dar şi altădată

„al spiritului său.
de Paradis

E

DANTE ŞI.

diusul ne uimeşte

Cînd punem

admirăm

măestria

N

cu acest dar

Infernul alături
cu-care

el redă

şi vieaţa reală şi pe cea închipuită. Ochiul lui

„Ştia să prindă nesfîrşitul priveliştilor din jurul
nostru şi cu agerimea lui-psihologică pătrundea .

sufletele cum puţini alţii au fost în stare, dar
îni acelaşi timp. imaginaţia îl ducea în peregri-

nări

ce nu cunoşteau

înălţimi

hotare, îl avînta

unde. gîndurile nu mai” cunosc

spre

înlăn-

uiri, plutesc prin infinit şi se topesc
în extas.

Intreaga Divină Comedie nu este alţ ceva decit
,

„o minunată diamatisare a realităţei şi exalt
area

-

în Îaţa "visiuhilor celor mai mărețe. Cu aceas
tă.
„aptitudine de a se diversifica, de a fi marele. poet

şi

al lumei văzute, şi al celei imaginare,

Dante dă iarăşi dovada latinităţei sale, pentru
că geniul latin e înzestrat:cu această facultate

de a asocia şi duce la maiestoase sintese conz
cretul. şi abstractul. Aceeaşi însuşire o regăs
im"
la poeţii vremei nouă, la simbolişti, care
dela

observarea .vie şi subtilă a realităţei au ştiut
_să se înalțe la visiunile cele mai abstracte
şi

să aducă în poesie un nou misticism-—identitate |

de substrat sufletesc, linie
raţie peste atitea veacuri.

Din

abstracţiune

de unire

în inspii

în abstracţiune Dante s*a

avîntat în lumea visată de ei, cu nemărginiri“
de lumină ce-i vor da mîngiierea supremă, pacea
u

.

LATINITATEA

BP

i

.

>

Aaa

.
veşnică. În concepţia lui orice trebuia să
aibă .
„o încheiere armonioasă şi senină —nu repet
a,.de
„aceea, la sfirşitul fiecărei părţi din Divin
a Co-

medie cuvîntul «stelle»?

Concepţie străbătută

de aspiraţiile unui suflet care ține'să
întrumu- .
sețeze tot în jurul lui, înalţă teras
e vieţei şi

caută să-şi ia sborul pe drumuricu maie
stoase

„perspective. Visiune,şi ea, de geniu
latin, obiş-

nuit să-şi “fepresinte

înălțător,

totul luminos, senin

Di

şi

.

S'a comparat. adeseori visiunea- poetică a lui
- Dante cu aceea-a lui Goethe — Divina Come
die
cu Faust — pentru că” să se găsească asemănări
între ele'. Ca seninătate şi ca armonie creaţiunea lui Goethe rămîne însă în urma celei
a lui
Dante. La poetul german seninătatea—olimpis-

mul lui aşa de lăudat—pleacă mai mult dintro
„-.: prudenţă calculată, egoistă; are ceva:
manda-

rinesc şi uneori ne face impresia că €
de împrumut; la Dante se vede sufletul străb
ătut de

" mari.nelinişti,

chinuitoare

trecînd prin mari

tragedie,

iar

lupte, printr'o

seninătatea

lui

e o

aspirație frenetică şi mulțumirea
-înaltă pentru
ceea ce i se revelează după multe
amărăciuni,

frămîntări ale vieţei
— e

şi o minunată exube-

ranță poetică, o ascensiune spre imnuri cînta
te *
desro
birei sufleteşti, miraculoaselor

de lumină,

O.

i

desfăşurăriA

a

1. V.cin special K. Vossler, Die găliche Komădie,
|, .
1 urm,
.
i
Ia:
a

-
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Ca armonie,

ca realisare

unitară,

Goethe

“iarăşi inferior lui Dante.. Faust are multe

„galităţi,

incohere
— nţe
scene

forţat,

e

ine-

stîngaci

„legate, ori insistențe de prisos: şi obositoare,
|
” cînd mai: ales sînt copleşite de retorism—, iar,
de altă parte, treceri bruscate, lăsînd nedumeriri, un vag care nu e acela care ajută poesiei...

Dacă alteori—în compuneri mai reduse—Goethe
„a ajuns să fie «clasic», în Faust această însuşire
e umbrită, rămîne

departe de cei

se recunoaşte:

de obicei şi pare să fi fost stăruința lui şi cînd

a scris vastul

incoherenţe

său poem.

de

idei,

Vedem

pe

de concepţie,

urmă

cum

şi

este-

aceea dintre tendinţa lui de a se arăta eman- -:
cipat de unele convenţiuni ale creştinismului şi

introducerea totuşi în alcătuirea dramei a.unor

„elemente cu ' caracter creştin, elemente care
„- par de multe ori cu totul disparate şi artificiale.

'—cum

artificială

e .şi atita

mitologie

pusă în scenă şi împărţită în dialoguri.

antică

Dante

e, dimpotrivă, maestru în arta de:a compune:
totul se leagă în opera lui limpede, totule bine:
închegat—s'a zis' chiar -că Divina. Comedie e

prea simetrică, prea compasată, de o armonie
prea căutată, dar să nu uităm -că la simțul lui
artistic trebuia să se adauge în mod firesc ceea ce

aducea raționalismul, scolastica epocei lui 1. Da
"1, Armonia

ționalismul

creațiunel

mistic

lui Dante are mult şi din conven-

al evului
e

?

mediu—ştim

cum

încă

în

|
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altă parte,
rară putere

”
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dinsul a. ştiut să stăpinească
cu o
tot ce a trecuţ prin inspiraţia
lui,

să armoniseze

celor mai

|

ideile,

să

dea

disparate -o unitate,

totul într'o luminoasă sintesă

chiar

să

motivelor

condenseze:

:.

Cit de latin: „era Dante se vede şi din
alte ..
însuşiri ale lui: vastitatea Spiritul
ui său, cu
Tamificări
în direcțiunile cele mai variate?
; sensibilitatea vie care-i permite să
cuprindă vieaţa
“cu nenumăratele ei aspecte
şi să pătrundă
tainele sufleteşti? ; agerimea minţ
ei care-l face

Vita Nuova căuta să Răsească
apropieri predestinate, fatalism al numerelor etc. —,dar pentr
u judecarea valorei poetice a
operei lui-trebue să ținem samă
în primul rînd de ceea
ce îi era cu desăvirşire propriu,
marile lui însuşiri în: arta
de a compune,
:
”
a
1.. Numai interpretări forțate şi
amestecul amorului -pro- .
priu naţional. în literatură au putut
la o altă părere cînd au comparat duce pe criticii germani
pe Goethe cu Dante—
părerea că Margareta şi Beatrice
pot fi puse alături (K,:
Vossler, 7. c., 2, spune despre ele:
„Gretchen und Beatrice
reichen sich die Hand“). Cită
deose
poesie de care Dahte a încunjurat bire însă între înalta
pe Beatrice şi prosa-ismul în care apare

“Margareta,
că Goethe o voit să poetiseze In eroina din Faust se zice
minină—ingenuitatea ei însă senaivitatea, ingenuitatea fe.
coboară la platitudine,
” sfirşitul poemului său, ce săracă şi
ce artificial improvisată
este această reapariţiune.—
Despre Dante comparat cu Goethe,
v. şi Studiul lui B. Croce, Goeth
e,
bibliografia” care e trecută în revist Bari, 1919, -în special
ă la sfirşit, în apendice,
2, In opera lui poesia stă alături
de ştiinţă, filosofie și
artă,

de unde caracterul ei enciclopedic,

cum s'a relevat
:
o
|
3. Singur s'a descris în versurile, Par,
V,.98 99:

totdeauna.

PD
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să privească totul în lumina dreptelor orientări,
a criiicei care ştie să distingă nuanțele, valorile: ;
„ aspiraţiile spre ceva nou; neobişnuit, spre ceea
ce „simţia că trebue să ne emancipeze de deprin-

deri, de convenţiuni apăsătoare? ;. în sfirşit, sufletul său deschis, neprefăcut, urînd ipocrisia— .

şi.

Vita Nuova,

şi Divina

Comedie

cuprind, se -

ştie, confesiuni despre rătăciri ale lui pe care
- o ae

e se

e a

da mia natura.

Trasmutabile son per tutte guise,
Asupra subtitităţei psihologice cu care era înzestrat ru
- mai e nevoie să insist
— Divina
ăm Comedie aduce pilde Ia fiecare pas. De relevat totuşi că această calitate, alături de
altele, îl face să ne pară așa de: modern uneori,
.
1. Nu numai în literatură, dar şi altfel Dante a dat dovada simțului său critic. Divina Comedie nu este în mare
parte şi o vastă critică socială ?
i
2. Oricit Dante a fost omul evului inediu şi cu toate că
e presentat de obicei ca interpretul fidel al ideilor şi sen-

timentelor

din

vremea lui,

totuşi nu i se poate contesta

că a simţit uneori nevoia de a nu urma drumul celor mai
„mulţi, Nu o singură dată se arată ca precurrsor al Renaşterei şi chiar numai faptul că-a căutat să scrie în italieneşte
„ceea ce alţii credeau că nu putea fi exprimat decît. în latineşte ne arată că dinsul a avut puterea de a se emancipa
de spiritul domiriant al epocei. - De altmintrelea chiar el a
criticat pe aceia care ţin prea mult la convenţiuni, s'au deprins să meargă în turmă cu alții; în scrisoarea căitră Cangrande spunea: „gregum vestigia sectari non decete şi vorbia
despre cei care „intellectu ac ratione vigentur“, aşa ca să
nu fie rătăciţi de ce este al altora („nullis consuetudinibus*).
Despre ce aducea el singur nou era, de. altă parte, bine
convins, cum a ţinut să o spună în mai multe rînduri (Vita
Nuova, XLU; Par, II, .7; sfirşitul poesiei Amor, tu vedi
ben....)—cu toate că noi găsim astăzi în opera lui alte noutăți, de care el nu-şi da samă.
s

.
,

-
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le-a, înţeles pe
pentru

Si
urmă,

cr
din care

ca să se înalțe tot mai sust.

1. Pentru

o parte din calităţile spirituale

s'a

smuls

,

ale lui Dante

care-l arată ca eminamente latin nu am crezut că este ne-:

cesar de a

precisa mai mult,

cît

timp ele pot fi Uşor re-

cunoscute ca atare. Despre caracterele latinităţei am vorbit

în mai multe rînduri, şi în conferenţa pe care am ţinut-o
acum vre-o zece ani, Sufletul latin “în cultura europeană
(v. tesumatul ei în Vizafa Nouă, VI, 136), am tratat ches„. tiunea mai de aproape, aşa că la această analisă a operei

„lui Dante se poate alătura ce spuneam,în general, atunci,

-

IV
_

Direct sau

să-şi

N

,

de departe,

dea, samă,

„-

conştient

sau

.

fără!:

Dante ne “aduce, astfel,-. pu-

ternice răsunete sufleteşti ale
latinităţei.
„Îl

”recunoaştem ca deplin latin
şi ca poet—din
creațiunea

lui cu cuprinderi largi,
de o gran.
„dioasă sintesă:şi cu contururile
artei desăvirşite—,dar

şi Sub alte înfățişări, din
vieaţa lui, din
_Ce a fost printre contemporanii
săi, din atitu- .
dinile de cetăţean—de

om, în toată varietatea
o

manifestărilor sale.

Numai în lumea latină,
acum şase
putea să se ivească „O “personalitate

fost el—în acea lume care

străveche şi nobilă tradiție

tualităţi,

torţe

secole,
cum a-

se întemeia. pe o

şi “avea în ea

spirituale în stare să

veacurile, pentru ca să dea impulsiuni

vir- |

străbată

nouă,
„Să deschidă perspectivede nesfirşite
înaintări,
„Răsărire “nouă a acelei. lumini
:pe.; care o :
răsfrînsese
-

Dante

este,

sufletele din vechiriie, .geniul
lui
totodață,: acela care vesteşte

reintegrări ale Spăriţului latin care
-e
«
.
-

“ <ultura
N

modernă,

<

va fecunda
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Privindu-l în chipul acesta — «latinamente>—,

nu numai
drul

că fixăm mai bine figura lui

literaturei

universale,

ci găsim

în ca-

totodată

o.

înlesnire să pătrundem mai adine creaţiunea
lui, să ne-o însuşim mai de aproape. Inter
pretările, coientarele sînt un sport erudit de care
“ne putem dispensa — nu cu ele reuşim să-l
cu-

noaştem mai bine. Şi cum

avem! 0 asemenea.

mai de

multe ori şi pedantă,

pinesc,

N

noi, în Romiînia, nu:

literatură,

ca pe

alţii,

rătăcitoare

cum

preveniri

de

nu

cele

ne stă-

un fel

sau

altul şi cum sîntem streini de discuţiile,
speculaţiunile teologice, poate tocmai de
aceea
avem posibilitatea” să ajungem la o
înţelegere
dreaptă a operei lui Dante. Pentru aceas
ta însă

Ne cuvine

să. ne dăm mai bine samă de ce este

latinitatea, să o desprindem din nepretisări, în-.
coherenţe, ilusionări pe care le-am prea lăsat
pînă acum să o întunece,
3
.
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