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Notă asupra ediţiei

Volumul de faþã reproduce textul Divinei Comedii în traducerea lui George Coºbuc,apãrut între anii 1924 ºi 1932 la Editura „Cartea Româneascã”.În aceastã ediþie textul iniþial a fost actualizat, în conformitate cu normele limbiiromâne literare. Au fost aplicate normele ortografice în vigoare, mai puþin regula redãriiunui singur fonem – [î] – prin douã grafeme diferite, în funcþie de poziþia în cuvînt – â,respectiv î –, ºi aceea a notãrii cu u a formelor sunt, suntem, sunteþi, sunt ale ver-bului a fi.Textul lui Ramiro Ortiz a fost actualizat atît la nivel fonetic, cît ºi la nivel morfologic.În cazul textului lui Coºbuc s-au efectuat urmãtoarele modificãri :
– u final, nepronunþat, nu a fost transcris. Astfel, temeiu, întîiu, spuiu, plaiu,Raiu, vaiu au fost redate temei, întîi, spui, plai, Rai, vai ;
– e la început de silabã a fost notat ie. Astfel, ºovãelnic, aevea, voesc, încue, nevoe,cetãþue au fost redate ºovãielnic, aievea, voiesc, încuie, nevoie, cetãþuie ;
– s intervocalic sau înaintea consoanelor b, d, f, g, m, n, v a fost notat z. Astfel,ambrosie, pismã, glesne, sbor, isbit, desbinat, sbate, svîrcoleºte, asvîrle au fostredate ambrozie, pizmã, glezne, zbor, izbit, dezbinat, zbate, zvîrcoleºte, azvîrle ;
– ia dupã ch, gh a fost transcris ea. Astfel, aghiasmã, ghiare, veghiaþi, chiamã aufost redate agheasmã, gheare, vegheaþi, cheamã ;
– ortografierea cu grupul de litere ea în cazul sufixului de imperfect al unor verbe,ca simþia, sosiam, venia – redate simþea, soseam, venea;
– î etimologic în cuvintele mîni, cîne a fost înlocuit cu forma diftongatã modernã:mîini, cîini ;
– iniþiala majusculã s-a transformat în iniþialã minusculã în cazul substantivelorce denumesc lunile anului, precum ºi în cazul celor care denumesc popoare.Astfel, Ianuarie, Februarie, Martie, Lombarzi, Nemþi, Romani au fost redateianuarie, februarie, martie, lombarzi, nemþi, romani ;
– s-a modificat grafia unor construcþii ca : nici decum, ori ce, ori ºi care, redatenicidecum, orice, oriºicare, sau de-apururi, de-avalma, dupãce, niciun, redatede-a pururi, de-a valma, dupã ce, nici un.
Pentru a pãstra farmecul traducerii lui Coºbuc, au fost menþinute unele formearhaice sau regionale (o parte din ele fiind justificate etimologic), ca desperat, coloare,împiedecare, încunjurat, învãleºte, mulþãmit, flacãri, blãstem, pãrete, cetit, rumpe,nãrod, vrun, vrodatã.Variantele lui Coºbuc, notate în subsolul textului propriu-zis, nu au suferit nicio modificare.
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Introducere
Dacã n-aº fi avut fericirea, într-o vacanþã de varã de odinioarã, sã fac cunoºtinþãcu Coºbuc, anevoie m-aº fi încãrcat cu marea sarcinã a acestei ediþii ºi a acestuicomentariu. Sînt lucruri care, ca sã le faci bine ºi conºtiincios, cer o trudã nicibãnuitã cumva de cine nu le-a sãvîrºit ºi care, pe de altã parte, nu dau decît o micãsau nici o satisfacþie moralã. ªi zic moralã, pentru cã de una materialã cores-punzãtoare nici cã se poate vorbi, mai cu seamã în împrejurãrile de azi ale pieþeicãrþii, cînd publicarea unei lucrãri ca aceea pe care o înfãþiºãm cu bunãvoie citi-torilor înseamnã ea singurã o faptã de vitejie din partea unei case editoare. Dealtminteri, chiar cînd ediþii ºi comentarii de ºcoalã mi-ar fi putut aduce mici veni-turi, am respins totdeauna ofertele editorilor. Dar... era primejdie ca DivinaCommedia, tãlmãcitã de Coºbuc, sã vadã lumina fãrã comentariul minim trebuin-cios, iar Dante fãrã comentariu e inaccesibil pînã ºi italienilor !Din iubire, aºadar, pentru Dante ºi Coºbuc, care a cheltuit atîþia ani ca sã deaRomâniei traducerea întreagã a Commediei, mi-am luat asuprã-mi o lucrare pecare nici eu nu mi-o închipuisem atît de asprã ºi de ostenitoare.Era vorba, într-adevãr, de stabilit textul, care în manuscris era pe alocuri culipsuri, de hotãrît ce era de fãcut cu feluritele variante care se întîlnesc pe margi-nea lui, de întregit golurile ºi de înzestrat ediþia cu un comentariu nu prea întins,dar nici prea restrîns, de vreme ce multe lucruri limpezi pentru italieni, cel puþinîntrucît sînt catolici, trebuiau lãmurite românilor.Între manuscrisele lãsate de Coºbuc, principale sînt douã : unul scris foartedesluºit cu creionul în 19 caiete (7 pentru Infern, 7 pentru Purgatoriu ºi 5 pentruParadis, cuprinzînd fiecare de la 4 la 5 cîntece), autograf unic ºi complet, pe carel-am numit (A) ºi l-am pus la temelia prezentei ediþii, însemnînd cu (a) notelemarginale scrise în dreapta foilor unde se gãseºte manuscrisul ºi cu (b) cele de pepagina albã de la stînga cui are caietul deschis înainte.Un al doilea manuscris complet (dar nu autograf), scris cu tocul, cu o caligrafiegroasã ºi neînchegatã de adolescent, e plin de greºeli de transcriere datoritã faptu-lui cã acel copist nu înþelegea nimic din ce transcria ºi nu l-am folosit decît pentrunotele marginale autografe ale lui Coºbuc, pe care le-am însemnat cu (c).Numeroase alte manuscrise cuprind : a) cîteva cîntece într-o redactare ante-rioarã (cum se recunoaºte din hîrtia îngãlbenitã), ºi nu de mîna autorului ºib) nenumãrate încercãri de versificare a unor terþine rãzleþe (autografe anterioaretraducerii definitive) aflate într-un carton ºi arãtate mie, pe cînd lucrarea de faþãera sub tipar, de regretatul C. Sfetea.Ediþia noastrã nu este, nu putea fi o ediþie criticã. Pentru una cu acest numear fi trebuit sã introducem în text variantele scrise de Coºbuc mai tîrziu pe mar-ginea manuscrisului. Dar þinînd socotealã :1) cã manuscrisul e scris cu creionul ºi cã, dacã Coºbuc s-ar fi hotãrît pentruuna din variante, uºor ar fi putut s-o introducã în text, ºtergînd, cum a fãcut-ouneori, cu guma cuvintele corespunzãtoare ;2) cã dacã n-a fãcut-o e un semn cã el însuºi era încã nesigur pe care s-o prefere ;
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3) cã adesea introducerea în text a variantei tulburã ordinea rimelor sau faceaºa cã versul nu se mai leagã sintetic de cel ce premerge sau urmeazã ;4) cã între douã sau mai multe variante e cu neputinþã sã se ghiceascã aceeape care ar fi preferat-o poetul,am hotãrît sã dãm textul întocmai cum îl avem în unicul manuscris complet ºiautograf, cu înºirarea însã ºi a tuturor variantelor, pentru ca fiecare sã vadã cucîtã grijã Coºbuc s-a întors necontenit la traducere, dupã ce a dus-o la capãt,lustruind ºi îndreptînd, ºi pentru ca cititorul, mai liber decît criticul, întrucît nue legat de metoda ºtiinþificã ºi e, la urma urmei, domn în preferinþã faþã de unasau cealaltã variantã, sã poatã alege singur.În ce ne priveºte pe noi, nu ne-am crezut îndreptãþiþi sã alegem acolo undeautorul n-a ales ºi sã ne substituim gustul personal aceluia al unui aºa de marepoet, glorie a literaturii noastre ºi vrednic sã-ºi aibã locul de cinste în cea universalã.Golurile au fost acoperite cu versuri (închise în parantezã ºi cu aceeaºi literã,în corpul textului), þinînd seamã de sugestiile cuprinse în variante ºi de stilulautorului, de Emanoil Bucuþa ºi, dupã ce acesta a plecat din þarã, de Panaitescu--Perpessicius (cîntecele XXVII-XXXIV), cãrora le mulþumesc pentru osteneala cuiubire cheltuitã, pentru ca ediþia sã iasã ºi din acest punct de vedere cît maidesãvîrºitã.De altminteri, lipsurile se mãrginesc la cîte un vers sau fragment de vers ºimerg descrescînd ca numãr ºi întindere pe mãsurã ce înainteazã opera, aºa cã înPurgatoriu ºi Paradis ele se mai aratã destul de rar. O singurã excepþie o constituiemarele gol de 78 de versuri (64-142) de la sfîrºitul cîntecului II, pe care prietenulEmanoil Bucuþa l-a întregit cu acea scrupulozitate pe care o pune în toate lucruriledate în seama priceperii ºi corectitudinii sale. Din manuscris lipseºte, de asemenea,întregul episod al Francescãi da Rimini, poate pentru cã fusese publicat ºi pe carel-am redat cu textul reprodus în Neamul românesc de la 25 decembrie 1918.Textul, copiat de dr. Vlãdescu, asistent universitar, a fost revãzut minuþios denoi dupã manuscrisul autograf, întîia oarã înainte sã procedãm la redactareacomentariului ºi a doua oarã cu corecturile de tipar înainte.În ce priveºte notele, am þinut seamã de cele mai bune comentarii moderne : alelui Scartazzini, Brunone Bianchi, Tommaseo, Casini, Vandelli, Torraca, Del Lungoºi Steiner. N-am putut sã folosesc pe acela al lui Rossi, ieºit prea tîrziu, cînd mareparte din acest volum era tipãrit. Îl voi pune la contribuþie însã în comentariulPurgatoriului ºi al Paradisului, dacã volumele respective vor ieºi la timp potrivitca sã-l pot întrebuinþa. Dintre comentariile vechi am citat ici ºi colo L’Ottimo, Butiºi cîteva altele, ca sã dau o pãrere despre felul cum Commedia a fost studiatã ºiadnotatã de contemporani ; am reprodus chiar ºi crîmpeie de vechi cronicari, de cîteori am crezut cã citatul putea înlesni cititorului viziunea timpurilor ºi a obiceiurilorla care se referã Dante. De mine, pe lîngã nu puþine analize estetice, cititorul vagãsi indicii de comparaþie cu alte literaturi medievale (îndeosebi franceza veche ºiprovensala), datoritã faptului cã m-am îndeletnicit în repetate rînduri cu astfel decercetãri, care mi se par necesare pentru acea medievalizare a lui Dante desprecare am tratat într-un articol din Zeitschrift, unde am încercat sã mã împotrivesctendinþei de a considera pe Dante independent de epoca sa, studiindu-i opera caºi cum ar fi în afarã de timp ºi spaþiu.Nu am nimic de zis în legãturã cu valoarea traducerii. Pe ea vor judeca-o alþii,mai competenþi decît mine. Vreau numai sã observ cã Dante, chiar în textul italian,are ciudãþeniile, obscuritãþile, rãsuciturile de stil, îndrãznelile lui verbale ºi sintac-tice, aºa încît mi se pare Coºbuc vrednic de laudã, ºi nu de dojanã cã le-a menþinut.Dante nu putea sã fie tradus în româneasca în care s-ar traduce un roman francez,italian, german sau englez contemporan.Mie, cãruia textul original îmi e prezent, traducerea mi se pare preþioasã nespusºi de aºa fel cã puþine popoare în Europa se pot fãli cu alta mai bunã. În frumoasa
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comparaþie, de pildã, din cîntecul XXI (versurile 67-68) gãsim în traducerea luiCoºbuc un verb (se-nfige) de o putere curat dantescã, fãrã corespondent în text,unde se spune numai :
67. Con quel furore e con quella tempestach’escono i cani a dosso al poverelloche di subito chiede ove s’arresta,

pe cînd terþina românã dã :
67. Cum sar ºi furioºi ºi iuþi dulãiipe-un biet sãrac ce-oprindu-se se-nfigecerºind unde s-opri de-o parte-a cãii,

în legãturã cu care reproduc nota ce am crezut potrivit sã pun :
68. Se-nfige : frumos cuvînt care lipseºte în Dante, unde nu avem decît„se opreºte”. Totuºi, cuvîntul întrebuinþat de Coºbuc este de o frumuseþe ºi de oplasticitate sculptorie cît se poate de dantescã, aºa încît aparenta îndepãrtare detext se rezolvã într-o finã traducere. A traduce pe Dante cuvînt cu cuvînt, neþinîndseamã de însuºirile speciale de vigoare, de originalitate ºi nu arareori de ciudãþenieale stilului dantesc, nu este a traduce, ci a trãda pe Dante. Coºbuc ºi-a fãcut unsuflet dantesc, mulþumitã cãruia frumuseþea traducerii lui nu rezultã din fide-litatea cu care a interpretat fiecare cuvînt în parte, ci din tonul general ºi aproapeaº zice de „suflarea dantescã” pe care a ºtiut sã i-o dea. A se vedea, de pildã, cîtde minunat a tradus numele aºa de caracteristice ale dracilor din cîntul acesta.
O veche dorinþã a mea era aceea sã vãd reproduse într-o ediþie modernã aCommediei minunatele xilografii cu care e împodobitã editio princeps a poemeidanteºti. Mulþumitã bunãvoinþei deplînsului C. Sfetea, care n-a lãsat nimic nefãcutpentru ca tiparul sã fie vrednic de autor ºi traducãtor, pot azi sã-mi vãd împlinitãvechea dorinþã.Închinînd un cuvînt recunoscãtor amintirii iscusitului editor aºa de vremelnicrãpit iubirii alor sãi ºi stimei cîtor au putut sã-l cunoascã, îmi împlinesc o plãcutãdatorie sã mulþumesc tuturor celor ce au avut o parte la bunul sfîrºit al acesteiopere, fãrã sã uit pe lucrãtorul de ispravã, Constantin Pãunescu-Pîrcãlabu, care alucrat ca în alte timpuri, cu pricepere, bãgare de seamã ºi dragoste, colaborînd ºiel în felu-i la frumoasa înfãþiºare a volumului.

Ramiro OrtizNapoli, septembrie 1924

DIVINA COMMEDIAINTRODUCERE
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Dante și epoca sa
1. Cãtre cititor
Ai cumpãrat, prietene cititor, astã carte ºi, de ai cumpãrat-o, e semn cã ai de gîndsã o citeºti. Ea e rezultatul multor puteri ºi multor voinþe ce se întîlnesc într-osingurã þintã, foarte nobilã ºi înaltã : aceea de a face cunoscutã în România unadintre cele mai mari capodopere ale omenirii, într-un veºmînt literar ºi tipograficvrednic de Dante ºi de valoarea universalã a operei sale. Coºbuc a lucrat la eaneîntrerupt cincisprezece ani, jertfind acestui ideal opera sa individualã de poet.Casa editoare, chiar ºi dupã moartea regretatului C. Sfetea, ce a fost fericitu-ipromotor, nu a þinut seamã de jertfele bãneºti, pentru ca volumul pe care-l ai înmînã sã iasã mãreþ ºi sever împodobit. Cel ce l-a adnotat a jertfit timp de un anîntreg ceasurile-i de odihnã, pentru ca Dante sã-þi fie lesne de înþeles din istoria,din ºtiinþa ºi din arta vremii sale. Douã suflete nobile de poeþi contemporani audãruit munca lor, pentru ca puþinele cãrãmizi ce lipseau uriaºei clãdiri sã fie pusela locul lor, aºa fel încît sã nu fie nepotrivite cu formele ºi culoarea strãveche acelor originale. Pînã ºi muncitorul tipograf a simþit lucrînd la astã mare operãsuflul Duhului ºi, pe deplin pãtruns de neobiºnuita-i rãspundere, a pus în muncamîinilor puþin din sufletul sãu.Acum tu ai cumpãrat volumul ºi te pregãteºti sã-l citeºti.Dar tu eºti, ca ºi noi toþi, un cititor modern : nu ai prea mult timp la îndemînãºi nici mãcar prea multã rãbdare. Ia seama ! Cartea asta nu e ca toate celelalte.Spre a fi gustatã, cere o anume stare de spirit. Se cuvine sã nu te grãbeºti, sufletultãu sã fie senin, sã te poþi smulge, cîteva ore pe zi, din lupta brutalã pentru viaþã.De nu te afli în starea aceasta, închide cartea ºi aºteaptã ceasul prielnic.Noi, modernii, nu mai ºtim, nu mai putem citi în singurul înþeles adevãrat ºiînalt al cuvîntului. Viaþa noastrã zoritã, nenumãratele nevoi materiale ºi morale,pentru a cãror mulþumire ne strãduim neîncetat, numeroasele ºi adesea obosi-toarele îndeletniciri ce ne rãpesc ziua întreagã ºi parte din ceasurile hãrãziteodihnei fac în aºa fel încît nu mai citim nici mãcar ziarul, ci-l rãsfoim în grabã,oprindu-ne la veºtile ce ne privesc mai de aproape. De am citi cu adevãrat ziarulde la un cap la altul, am ºti o grãmadã de lucruri pe care nu le cunoaºtem, am fila curent cu o mulþime de fapte ºi de curente spirituale ce, dimpotrivã, ne scapãfiindcã nu le învrednicim nici cu o privire, vãzînd ºi socotind cã, pentru scopurilevieþii noastre practice, ele sînt, sau ne par, nefolositoare. Vorbesc, fireºte, de ziarelebine scrise, de tip apusean. Cu acest prilej trebuie sã vã spun cã ºtiu un omcumsecade, care, dupã ce a muncit (ºi încã foarte bine) în cîmpul criticii istorice ºiliterare, de cînd a ajuns bibliotecar, înspãimîntat poate de uriaºa mulþime de cãrþicu care zilnic vine în atingere, nu mai citeºte decît ziare, ºi anume un singur ziar :Il Corriere della Sera ; dar pe acesta nu-l rãsfoieºte numai, ci îl citeºte, îl citeºte dela un cap la altul, de la articolul de fond pînã la mica publicitate. Ei bine, e uimitorcîte lucruri ºtie acel om cumsecade, de cîte lucruri felurite poate vorbi cu oricine,cu destulã pricepere, cîte îndoieli ºtie sã-þi spulbere, pe cîþi specialiºti (cãrora deobicei le scapã un articol de ziar) poate sã-i înºtiinþeze despre propãºirea disci-plinelor lor !
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Noi deci nu mai citim : rãsfoim în grabã ºi întotdeauna cu scopuri practice.Rãsfoim cãrþi ºi reviste, manuale ºi cataloage, rãsfoim pînã ºi ziarul !Acum, Divina Comedie e un poem de o sutã de cînturi ºi fiecare cînt cuprindecam 150 de versuri : un total de 14.233 de versuri !Noi am avut grijã, ce-i drept, sã împãrþim aceastã operã uriaºã în trei volume,dar ºi cinci mii de versuri (ºi mai cu seamã versuri de-ale lui Dante, adicã vîrtosconcise, substanþiale, numai prescurtãri ºi aluzii, adesea ciudate ºi întortocheate !)sînt prea multe pentru un cititor modern. Doar n-am vãzut ºi auzit chiar eu, cuochii ºi urechile-mi de muritor, pe unele persoane culte ºi învãþate, cãrora le vor-beam de Jean Christophe al lui Romain Rolland, atît de modern, atît de actual, atîtde mult al timpului nostru, atît de folositor þintei vieþii noastre practice, pe alecãrei legi – pe toate – le cunoaºte, luîndu-se cu mîinile de pãr ºi strigînd : Doamnesfinte ! Un roman în zece volume ?Acum, Divina Comedie e, fãrã îndoialã, în realitate, poemul tragediei omeneºtidin toate timpurile, toate locurile ºi toate sufletele ; dar omul ce a trãit, a suferit,a cîntat aceastã tragedie e totuºi un om medieval ºi, de voim sã pãtrundem înlãun-trul sufletului sãu individual, atît de adînc încît sã regãsim sufletul universal(lucru pe care el, dinspre partea sa, l-a fãcut ºi pe care trebuie deci sã-l facem ºinoi, la rîndul nostru, de voim sã-l înþelegem !) ; de voim – zic – sã pãtrundem însufletul lui Dante, se cuvine sã cunoaºtem vremea sa : idealurile, luptele, patimile,curentele politice, sociale, filosofice, ºtiinþifice, literare ºi artistice din Evul Mediucatolic, italian ºi florentin.Fiindcã arta este floarea unei culturi ºi orice plãcere (chiar ºi cea esteticã !) arela temelia sa obiºnuinþa ºi repetarea ºi, prin urmare, cunoºtinþa. Orice mîncare cudesãvîrºire nouã nu ne place ºi doar prin deprindere ajungem nu numai sã ogustãm, ci adesea chiar sã o mîncãm cu lãcomie. Aºa se întîmplã, de pildã, cu stilullui Marcel Proust. Aºa mi s-a întîmplat mie, care acum sînt un iubitor înfocat almuzicii populare române, dar care, atunci cînd am auzit-o întîia oarã, mi-am astu-pat urechile, cãci mi se pãrea o singurã, neîntreruptã ºi nesuferitã disonanþã !Nu e adevãrat cã arta ºi frumosul sînt niºte valori absolute. Ele sînt în funcþiede cunoaºterea civilizaþiei ce le-a produs. Luaþi un chinez hrãnit numai cu Confuciusºi duceþi-l în faþa Partenonului sau printre ruinele mãreþe ale forului roman ! Luaþiun parizian cu desãvîrºire nepriceput în religia ºi legendele japoneze ºi puneþi-l înfaþa unui covor numai balauri ºi jivine îngrozitoare ! Va rîde cum rîdea acel ostaºanamit, care, lîngã o vitrinã de telal parizian, se prãpãdea de rîs în faþa uneiminunate Victorii neoclasice de bronz aurit ! O femeie cu aripi ? Ce rãtãcire ! ªitotuºi eu nu m-am minunat de acel rîs ; ce putea sã-i spunã unui om cu desãvîrºirelipsit de culturã clasicã ºi francezã o Victorie contemporanã cu Racine ?Acum, Divina Comedie e un poem medieval ºi catolic, dupã cum Odiseea e unpoem clasic ºi pãgîn.Ce minune cã vreun biet anamit cultural de-ai noºtri, cu totul lipsit de culturanecesarã pentru a putea sã le aprecieze nobilele strãduinþe, a aruncat asupratãlmãcitorilor vina de a nu fi înþeles el pe Dante ºi pe Homer ?

2. Italia ºi Florenþa în vremea
lui Dante

Pentru a înlãtura deci neînþelegeri sau, încã ºi mai rãu, confuzii de epoci istorice(mulþi stãruie sã susþinã greºit cã Dante face parte din Renaºtere, lucru ce eadevãrat numai întrucît el e un premergãtor ºi un prevestitor al Renaºterii), secuvine sã ne oprim puþin spre a cerceta starea politicã, socialã ºi culturalã a Italiei,ºi mai cu seamã a Florenþei, în vremea lui Dante.
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Douã puteri mari erau de mult timp în luptã : Împãrãþia ºi Papalitatea. Douãputeri mari ce înfãþiºau douã principii mari : dreptul ºi autoritatea (politicã ºisocialã) a acestei lumi pãmînteºti a noastre, ºi dreptul ºi autoritatea (ºi ea cupretenþii îndreptãþite de activitate politicã ºi socialã) de obîrºie dumnezeiascã areligiei ºi, prin urmare, a spiritului. Dupã spusa partizanilor papei (guelfi), auto-ritatea împãrãteascã trebuia sã se supunã celei pontificale, din pricina superio-ritãþii celui ce înfãþiºeazã pe Dumnezeu ºi a drepturilor sufletului asupra celui ceîntrupeazã numai trecãtoarea autoritate a lumii ; dupã spusa partizanilor împãra-tului (ghibelini), Împãrãþia, adicã Monarhia universalã, era socotitã ca înaintaºapapalitãþii prin voinþa lui Dumnezeu, ce o fãcuse sã se ridice la Roma, pentru apregãti calea învãþãturii Mîntuitorului ºi fiindcã era trebuincioasã la asigurareaacelei pãci pe care creºtinismul o fãgãduia oamenilor.Lupta mãreaþã a stãpînit întreg Evul Mediu ºi a sfîrºit cu izbînda (cel puþin înItalia) autoritãþii papale, ce era la urma urmei ºi o autoritate naþionalã (þinîndseamã de faptul cã papii au fost mai întotdeauna italieni) ºi de aceea mai puþinnesuferitã decît cea împãrãteascã, strãinã ºi strãinã de altã rasã.Feudalismul, prea puternicã alcãtuire socialã ieºitã din mintea unei rase în-deobºte asociative ºi organizatoare de puteri, ce nu înþelege putinþa unei vieþiindividuale ce n-ar fi legatã ºi orînduitã într-un Verein, era un sistem prea þeapãnpentru puternica individualitate latinã ºi mai ales italianã.De aceea el n-a prins niciodatã rãdãcini adînci în Italia. Împãratul a fost veºnicîn luptã cu comunele italiene libere, gata uneori sã-i recunoascã în teorie drepturileºi autoritatea ºi chiar sã-l ajute ori de cîte ori puterea papalã, ajungînd prea mare,le ameninþa libertatea ºi mai cu seamã negoþul, dar încã ºi mai gata sã se rãzvrã-teascã ºi sã se uneascã în ligi între ele (ca, de pildã, în vremurile epice ale ligiilombarde împotriva lui Frederic Barbarossa) ori sã se punã sub scutul papei ori decîte ori împãratul voia sã se amestece în politica lor internã ºi în cea externã,hotãrîtã de nevoia de a apãra propãºirea industriilor ºi negoþului lor. În orice oraºsau comunã italianã erau deci partizani de-ai papei (guelfi) ºi de-ai împãratului(ghibelini) ºi în orice oraº italian partidele se perindau la putere dupã cum o cereaunevoile comunei, cãreia de fapt îi pãsa prea puþin de papã sau de împãrat, dar înschimb foarte mult de propria sa libertate ºi neatîrnare ºi, poate încã ºi mai mult,de înflorirea propriilor sale industrii ºi a propriului sãu negoþ.Sîntem pe vremea vestitelor republici maritime din Genoa, Veneþia, Pisa ºiAmalfi, învrãjbite între ele de nevoia de stãpînire a mãrii ºi de precumpãnirecomercialã. Sîntem pe vremea cînd fondachi1  genovezi, veneþieni, pisani, floren-tini etc. acoperã þãrmurile Mediteranei, pe vremea cînd papa Bonifaciu al VIII-leaputea socoti pe bancherul florentin drept al cincilea element, nu mai puþin tre-buincios decît aerul, focul, apa ºi pãmîntul ; sîntem pe vremea cînd, pentru a nesluji de expresia lui  Dante, soþiile florentine „eran per Francia nel letto diserte”2

de cãtre soþii lor, negustori (de stofe de lînã mai cu seamã) ºi cînd GiovanniBoccaccio se nãºtea în Franþa dintr-o mamã parizianã ºi un tatã neguþãtor.Un popor de neguþãtori ºi de meseriaºi era deci cel florentin din vremea luiDante, însã de neguþãtori ce pe foile goale din catastiful lor de credit ºi debitînsemnau întîmplãrile din oraºul lor ºi de aici ies acele minuni de frãgezime ºi destil, nu arareori de poezie, ce sînt povestirile lui Giovanni Villani ; de meseriaºi cugustul aºa dumnezeiesc de fericit, încît sã-ºi fãureascã (asemenea dãrãcitorilor delînã din Florenþa) un giuvaer de lãcaº cum e Casa dell’Arte della Lana (Casa BresleiLînarilor) ºi de bisericã, precum e Or San Michele (adicã : grãdina Sfîntului Mihai),în care Sfîntul Gheorghe al lui Donatello nu înseamnã nimic alt decît o statuiedecorativã, pusã pentru împodobirea uneia din nenumãratele firide ale faþadei ; de
1. Magazii.
2. „Erau pãrãsite în pat, de dragul Franþei”.
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neguþãtori ºi de meºteºugari în stare sã ticluiascã o hotãrîre ca aceea, puternic ºisenin de mãreaþã, pentru ridicarea clopotniþei de la Santa Maria del Fiore, ce afost apoi clopotniþa lui Giotto : „Sã se înalþe în piaþã ºi în aºa fel, încît sã fievrednicã de strãmoºii noºtri romani” !Fãrã îndoialã cã zidirea bisericii Or San Michele n-a fost sfîrºitã în amãnuntelesale decorative decît în veacul al XV-lea, ºi Dante n-a putut admira formele dumne-zeieºti ale Sfîntului Gheorghe de Donatello ! Dar sufletul meºteºugarilor contem-porani cu el era de pe atunci la înãlþimea celui al lînarilor care în 1337 au începutzidirea minunatei lor biserici, dacã au putut sã dicteze un decret ca acel pentruînãlþarea clopotniþei de la Santa Maria del Fiore – ºi nici nu erau mai puþin norocoºiîn alegere, de au ºtiut sã-i încredinþeze lui Giotto zidirea.Popor deci de meºteºugari, zarafi ºi negustori, la care trebuie sã adãugãm penotarii ce scriau actele de cumpãrare, de vînzare, scriptele privitoare la cununii,inventariile de mobile ºi foile de zestre, testamentele ºi alte documente juridice, ºiun oarecare numãr nobili, din nobilimea feudalã (foarte puþini) sau cavalereascã(ceva mai numeroºi), veniþi la oraº aproape toþi din împrejurimi – ºi aproape veºnicîn luptã cu poporul. Notarii înfãþiºau nu numai elementul intelectual. Împreunãcu judecãtorii, medicii, muzicanþii, pictorii ºi arhitecþii, fãceau ºi ei parte din bresle,împãrþite în bresle mai mari (Medici ºi Farmaciºti, ce cuprindea ºi pe pictori,sculptori, arhitecþi, librari, literaþi, fiindcã în dughenile lor se vindeau vopselele,creta, dãlþile ºi celelalte scule pentru îndeplinirea acestor meºteºuguri, perga-mentul, cãrþile etc. ; Juriºti ºi Notari ; breasla „di Calamala”, adicã a lucrãriipostavurilor strãine ; aceia a Lînei ; a Mãtãsii ; Blãnari ºi Boiangii) ºi breslemãrunte (zidari, lãcãtuºi, tîmplari, zugravi etc.). Cînd zicem notari, zicem aproapeîntotdeauna, fãrã sã voim, poeþi. Niciodatã, ca în Evul Mediu, dreptul ºi literaturan-au fost atît de unite ! „Precum neguþãtorii florentini, în caietele lor de socoteli,amestecau adeseori între rubricile de debit ºi credit amintirea unei rãzmeriþeorãºeneºti ºi chiar a întîmplãrilor însemnate din Italia ºi din Europa, tot astfel separe cã notarii alinau plictiseala compilaþiilor greu de mistuit, transcriind din cîndîn cînd pe acele grave pergamente versurile înaripate ale uºurelei balade de iubire.Cînd mã gîndesc iar la acei notari ºi judecãtori din veacul al XIII-lea, aproape toþipoeþi, cînd aud versul italian înãlþîndu-ºi vocea argintie «printre mugetele latineibarbare» îmi aduc veºnic aminte de acel chip de femeie care, în mausoleul lui Cinoda Pistoia, se iveºte pe uºã, cu trupul pînã la brîu în sala unde dascãlul ºade pecatedrã, între ºcolarii ce scriu, ascultînd cu luare-aminte vocea sa. Datina poporuluivrea sã recunoascã în acel chip femeiesc pe Selvaggia, femeia iubitã de poetul--jurist : pentru mine e arta cinstitã a Evului Mediu, ce vine sã salute pe prietenullui Dante, printre ostenelile glossei ºi durerile surghiunului.”Astfel scrie cu mãiestrie Carducci (Opere, XVIII, 94-95) ºi, de bunã seamã, ceamai mare parte dintre poeziile (mai ales dintre poeziile cîntate) din veacurileal XIII-lea ºi al XIV-lea ne-au fost pãstrate în locurile goale ºi în paginile albe (derezervã) ale catastifurilor de notari. Erau cîntece pe care le auzeau cîntate ºi alecãror cuvinte ei le însemnau în caietele lor ; adesea erau poeziile lor originale.Singurii care nu fãceau parte din bresle erau nobilii, care, din aceastã pricinã,în Florenþa democraticã de pe vremea lui Dante, nu erau tocmai bine vãzuþi – ºiapoi ºi fiindcã erau adesea în luptã cu poporul gras ºi se sprijineau pe poporulmãrunt, ce era de partea lor din motive de clientelã ºi din nevoia de apãrare. Pevremea lui Dante (nobil ºi el, deºi din nobilimea cavalereascã) ei au fost totuºisiliþi, de voiau sã ia parte la cîrmuirea comunei, sã se înscrie, cel puþin de formã,într-una din bresle.Dante, ca un literat ce era, s-a înscris în aceea a Medicilor ºi Spiþerilor.În fruntea comunei era un podestà, ce trebuia sã fie strãin ºi de aceea erachemat din alt oraº unde se bucura de faima de persoanã nu numai dreaptã ºiînvãþatã, dar ºi bogatã ºi de neam bun – ºi apoi priceputã în meºteºugurile ostãºeºti ºicavalereºti (scrimã, cãlãrie, vînãtoare), însãrcinarea cerînd cheltuieli de reprezentare,
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pentru care nu putea ajunge rãsplata datã de comunã. Trebuia sã fie strãin, întrucîtnumai un strãin putea da destulã chezãºie de dreptate în niºte oraºe împãrþite înpartide ºi clientele ºi în care luptele politice erau nespus de violente.Acest podestà era ajutat de ºase priori numiþi de bresle ºi de douã Sfaturi :al Celor o Sutã, alcãtuit din reprezentanþii breslelor mai mari ºi din Înþelepþi, ºial Cãpeteniilor tuturor breslelor. Era apoi un cãpitan al poporului pentru expe-diþiile militare, ajutat ºi el de douã Sfaturi (unul special ºi altul general) ºi ungonfaloniere di giustizia sau bargello, ce întrunea în sine toate însãrcinãrile privi-toare la administraþia justiþiei ºi la pãstrarea liniºtei. Într-un Sfat nu se putearãmîne mai mult de ºase luni ºi nici nu se putea sã faci parte, în acelaºi timp, dinmai multe Sfaturi. Se vota cu bob, alb ºi negru.În vremea lui Dante oraºul era împãrþit nu numai în guelfi ºi ghibelini, ci ºi înalbi ºi negri, adicã în guelfi moderaþi ºi guelfi intransigenþi. Dante a fost guelf, ºianume guelf alb. Fireºte, cei albi, întrucît erau moderaþi, erau învinuiþi de ceinegri de ghibelinism. Cînd – în urma cruntelor lupte interne ce însîngerau uliþeleºi pieþele – un partid era rãsturnat de la putere, nu mai era scãpare pentru ceiînvinºi. Lumea alerga la casele lor, la turnurile lor (cãci orice casã a unei familiiînstãrite avea pe atunci mãcar un turn) ºi le dãdea foc. Cei învinºi trebuiau sã apucecãile triste ale surghiunului ºi bunurile lor erau confiscate în folosul biruitorilor.Pe vremea lui Dante erau surghiuniþi din Florenþa nu numai ghibelinii care, dupãizbînzile guelfe de la Benevento (1266), Scurcola (1268) ºi Montaperti (1260), numai aveau de acum nici o nãdejde de a se reîntoarce în oraº, ci ºi guelfii negri, ceau intrat din nou numai cînd albii au ieºit – ºi cu cei albi, Dante. O miniaturãfoarte interesantã ne aratã stilizatã, într-un desen de o putere neînchipuitã însincronismu-i primitiv, pe negrii ce intrã pe o poartã, pe cînd pe cealaltã ies albii.Soarta nu se aratã prielnicã ghibelinilor ºi nici albilor. Papa izbutise sã alungedin Sicilia ºi din regatul Neapolelui (Abruzzi, Molise, Campania, Terra di Lavoro,Basilicata, Puglia, Calabria ºi Sicilia) dinastia ºvabã a Hohenstaufenilor, chemîndîn Italia pe Carol I de Anjou, care la Benevento (1266) îl înfrînsese pe Manfred ºila Scurcola (1268) pe Corradino de Hohenstaufen. Acum, regatul Neapolelui, pecare papa îl socotea drept un feud al sãu ºi care prin întinderea, bogãþia ºi putereasa exercita o acþiune precumpãnitoare asupra întregii politici italiene, era în mîinileunui principe guelf, unei fãpturi de-a papei, ce numai papei îi datora tronul sãu.Florenþa – care, de altfel, avea puternice tradiþii guelfe, fiindcã mai totdeaunafusese guelfã, ba chiar în fruntea ligii (taglia) guelfe din Toscana – fusese nevoitãsã se cãiascã amar de scurtu-i intermediu ghibelin, dupã sîngeroasele înfrîngeri dela Montaperti (1260), suferite din partea guelfei Siene. Nici un ghibelin nu mairãmãsese în Florenþa, spre care se îndreptau dorinþele de cuceriri ale ambiþiosuluiBonifaciu al VIII-lea, marele papã duºman (ºi vrednic duºman) al lui Dante.Sprijinindu-se pe negri ºi cu ajutorul ostaºilor lui Carol de Valois, chemat dinFranþa, de unde, cu acelaºi scop de a întãri guelfinismul, fusese chemat mai înainteîn Italia Carol de Anjou, el nãdãjduia sã-ºi întindã influenþa-i precumpãnitoareasupra frumosului, bogatului ºi înfloritorului oraº toscan, ce presimþea primejdiaºi stãtea de veghe.

3. Copilãria lui Dante
Am ajuns la 1265 ºi, prin urmare, la anul naºterii lui Dante.Cãsuþa de strãveche piatrã asprã ce e arãtatã astãzi (pe Via Dante) strãinuluidoritor de a vedea acea „cãmãruþã a lacrimilor” unde, ne povesteºte el în VitaNuova, se retrãgea sã plîngã fiindcã nu fusese salutat de prea gingaºa doamnã agîndurilor sale, nu era, pe vremea cînd poetul s-a nãscut în ea, aºa de modestã cumpare astãzi. Era casã de nobili din nobilimea cavalereascã (un strãbun al poetului
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fusese rãsplãtit cu „pintenii de aur” de cãtre împãratul Conrad) ºi era înzestratãcu pridvoare, turnuri, grãdinã. Se înãlþa în piaþa San Martino del Vescovo în sestosau sestiere (Florenþa era împãrþitã în ºase regiuni) de la „Porta a San Piero”.Alighierii (nu Aldighieri ºi, prin urmare, cîtuºi de puþin de obîrºie germanicã,ci întru început Aghilieri de la aghila, aquila), a cãror stemã de nobili erau trei puide vultur (iar nu aripa unui manuscris tîrziu, al Renaºterii, derivat dintr-o greºitãetimologie a numelui de familie), veniserã sã locuiascã în ea cînd familia lor sedespãrþise de cele înrudite : Cacciaguida (strãmoºul cavaler ºi cruciat), Elisei ºi
Del Bello. În aceastã casã s-a nãscut Dante (Durante), într-o zi necunoscutã dinmai 1265. Tatãl sãu, Alighiero al II-lea, luase de soþie pe o donna Bella, mamapoetului, ºi, mai tîrziu, dupã moartea celei dintîi soþii, pe o monna Lapa a luiChiarissimo Cialuffi, ce a fost mama vitregã a lui Dante.Florenþa nu era încã oraºul frumoaselor pieþe înflorite, „veselã de marmorealbe ºi de soare”, cum o cîntã Carducci într-una din cele mai frumoase poezii alesale. Casele erau în cea mai mare parte de lemn (afarã de turnurile nobililor),strãzile nepavate, lumina neîndestulãtoare, mulþimea care se înghesuia cenuºie ºimonotonã, cu totul deosebitã de aceea multicolorã pe care decoratorii de teatre ne-opun înainte cînd asistãm la drame istorice ce au ca fond Evul Mediu. „Înfãþiºareaoraºului” – zice Ezio Levi („Vita fiorentina nella Vita Nuova”, în Marzocco din mai1921) – grãmãdit între casele foarte înalte ºi turnuri, cu strãzi înguste ºi întorto-cheate, aproape totdeauna lipsite de soare ºi luminã, era tristã ºi era tragicã. Aceleforme ºi acea culoare se vor potrivi foarte bine cu drama de iubire ºi de moarte carea fost întîia operã a tînãrului Alighieri (Vita Nuova) ºi cãreia toate acestea îi vorconstitui fondul ºi scena. La locul lor vor rãsuna între acele ziduri deznãdãjduiteinvocãri biblice ale poetului izgonit din cetatea lui înaintea izgonirii ºi izgonit dinviaþã înainte de a-i fi încercat amãrãciunile. Chiar mulþimea care se strîngea pestrîmtele ulicioare ale bãtrînei Florenþe avea o înfãþiºare monotonã ºi tristã. Numaidoctorii, foarte puþini, se îmbrãcau în stacojiu ; în verde numai cavalerii ; toþi ceilalþise îmbrãcau în chip uniform în cenuºiu, ºi cenuºii ºi negre erau lungile mantii caredãdeau astfel adunãrilor, sfaturilor, ca ºi mulþimii din piaþã o înfãþiºare severã.Între mantiile lungi, cenuºii ºi severe ale cetãþenilor ºi abaua cenuºie a pelerinilorse desprindea uneori albeaþa hainelor femeieºti. Dar asta numai în zile de sãrbã-toare, cînd ºi tinerii nobili, mîndrii donzelli ai Toscanei, le îmbrãcau în cavalcadelelor. Îmbrãcãmintea femeiascã obiºnuitã era „sîngerie” (sanguigna), care nu e, cums-a crezut pînã acum, un roºu viu ºi vesel, ci o culoare severã, fiindcã era ºi culoareade doliu ; ºi îmbrãcatã într-o astfel de culoare a apãrut Beatrice lui Dante pentruîntîia datã.Cînd Dante a intrat în viaþã, evenimentele nu se desfãºurau nici ele veselepentru Florenþa. Grozava înfrîngere de la Montaperti (1260) umpluse Florenþa dedoliu ºi amintirea era încã proaspãtã. Copilãria poetului – copilãrie gînditoare,petrecutã la început (pînã la 14 ani) în tihna unei case boiereºti, înveselitã dezîmbetul matern, apoi în strîmtorãri casnice sub stãpînirea unei mame vitrege –a fost deci tristã. Vorbele pe care a trebuit sã le asculte nu vor fi fost dintre celemai plãcute. Mare impresie trebuie sã fi fãcut asupra-i bãtãlia de la Montaperti,din care luã naºtere splendidul episod al lui Farinata. Isprãvile acestui mareduºman politic al neamului sãu a trebuit sã-l impresioneze foarte tare. Ai sãi îlurau, el îl admirã. Puternicã impresie trebuie sã fi fãcut asuprã-i ºi povestirileluptei de la Benevento (1264), despre care va fi auzit vorbindu-se în tot timpulcopilãriei sale. Mult trebuie sã-l fi fãcut sã sufere puþina trecere a tatãlui sãu, omfãrã caracter, un adevãrat nimic, pe care chiar duºmanii sãi nu s-au ostenit sã-lsurghiuneascã dupã înfrîngerea de la Montaperti.Poate cã o sorã (femeia legatã de el prin înrudire foarte apropiatã ce se iveºteo clipã, ca o vedenie uºoarã, într-un capitol din Vita Nuova, pentru a se destrãma
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curînd dupã aceea în aer, ca un abur), poate cã o sorã i-a mîngîiat melancoliile decopil mistic, cu sufletul nespus de gingaº, crescut într-un mediu de misticismfranciscan în ºcolile alãturate mînãstirii Santa Croce, unde învãþa, de bunã seamã,ºtiinþele triviului.Învãþãmîntul medieval, predat de obicei în ºcolile alipite de mînãstirile francis-cane ºi dominicane, dar nu numai în ele, era alcãtuit dintr-un curs inferior de treiani în care se învãþau ºtiinþele triviului (gramatica, adicã latina, retorica ºi
dialectica) ºi dintr-unul superior, cuprinzînd ºtiinþele quadriviului (aritmetica,
muzica, geometria ºi astronomia). Filosofia ºi teologia, împreunã cu dreptul ºi
medicina, erau pãstrate pentru învãþãmîntul superior ºi se predau în acele celebre
Studi (strãvechi erau cele din Bologna, Padova, Pavia, Salerno ºi Napoli !), nu încã
Universitãþi, mai mult sau mai puþin complete, dar poate mai mult decît univer-
sitãþi în înþelesul modern, pe care comunele le susþineau pe cheltuiala lor sau celpuþin le ajutau cu bani din belºug ºi le apãrau prin tot felul de privilegii.Ca unul ce fãcea parte dintr-o familie nobilã ºi înstãritã, Dante fu, fãrã îndoialã,iniþiat de tînãr în toate nobilele îndeletniciri cavalereºti : cãlãria, mînuirea armelor,dansul, vînãtoarea cu ºoim. Dupã cum reiese dintr-un crîmpei din Vita Nuova,cunoºtea de bunã seamã desenul ; ºtim cã îi plãcea tovãrãºia muzicanþilor ºi cãunul dintre ei, Casella (de care atît de gingaº vorbeºte într-un cînt din Purgatoriu)înveºmînta cu note cîntecele sale. A învãþat singur sã compunã versuri italiene.ªtia provensala ºi franceza ºi acum e aproape sigur cã a transpus într-o serie desonete (Il fiore), în care se ºi simte gheara leului, le Roman de la Rose. Curînd afost în stare sã citeascã – în afarã de obiºnuitele Disticha Catonis ºi alte opere deacelaºi fel, ce se citeau în trivium – pe marii clasici ai literaturii latine : Ovidiuîn primul rînd ºi apoi Virgil, Horaþiu, Lucan, Seneca, Cicero ºi pe cei din decadenþã,dintre care mai cu seamã pe Boeþiu.Întîia sa culturã a fost totuºi mai degrabã modernã : italianã, provensalã ºifrancezã. Era pe vremea cînd acei joglars provensali ºi jongleurs francezi, în ospe-þele cavalereºti (corti bandite) ºi în pieþele romanice surori, încã foarte apropiatede punctul lor de plecare comun, latina, nu cereau multã învãþãturã ºi nici preamultã sforþare pentru a fi înþelese chiar ºi de cei ce nu le vorbeau ; ºi Florenþa,fiind pe drumul cel mare al pelerinilor (romeri) ce se duceau la Roma spre a seînchina statuii marelui apostol, gãzduia foarte adesea pe giullari – ºi pe cei pro-vensali, ºi pe cei francezi – ce urmau pe pelerini. Fireºte, giullari-i fãceau de toate :dãnþuiau pe funie ºi fãceau scamatorii, arãtau animale dresate ºi jucau unelecomedioare picante, dar cîntau ºi poezii lirice ºi recitau crîmpeie de poeme cava-lereºti – ºi apoi era deosebire de la giullare la giullare. Mulþi dintre ei erau oameniculþi, cea mai mare parte preoþi ce, din pricina sãrãciei sau a deprinderilor rele,lepãdaserã sutana ºi cãutaserã un cîºtig mai lesnicios. Aceºti din urmã giullarierau poeþi ei singuri ºi cîntau ºi recitau poezii fãcute de ei, inspirîndu-se adeseadin izvoarele clasice, ca niºte desãvîrºiþi cunoscãtori ai latinei ce erau, în calitatealor de clerici.Apoi erau ºi manuscrisele ! Manuscrisele copiate cu frumoase litere gotice pealbe pergamente durabile, cu iniþialele pictate în culori vii pe fond de aur, manu-scrisele care, desigur, erau scumpe, dar pe care le posedau cei mai bogaþi ºi leîmprumutau ºi celor mai puþin bogaþi. Prima idee de a explica, în Viaþa Nouã,cu bucãþi de prozã poeziile sale de dragoste pare sã fi venit lui Dante de la unmanuscris provensal al poeziilor lui Bertran de Born, în care acele razos (adicãexplicãrile în prozã pe care jongleur-ul le punea înaintea canþonelor) erau neobiº-nuit de dezvoltate !ªi apoi, la Florenþa, în timpul adolescenþei lui Dante se cîntau de cîtãva vremepoeziile dulci ale stilului nou bolognez, care luaserã ºi locul vechilor canþone ale
ªcolii siciliene (totuºi nu numai în dialect sicilian, nici toate de autori sicilieni),
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prea reci în imitaþia lor provensalã prea fãþiºã ! În acele cîntece femeia nu mai eraconsideratã ca la sicilieni, o rece ºi mîndrã castelanã feudalã, ci un înger venit dincer pentru a arãta calea cãtre perfecþiune ºi a înãlþa pînã la Dumnezeu sufletulpoetului îndrãgostit.

4. Viaþa Nouã
Sîntem pe pragul Vieþii Noi. În timpurile acelea era obiceiul aºa-ziselor tenzoni sauîntreceri poetice. Un poet propunea într-un sonet pe care-l trimitea celor ce-i socoteareprezentanþi mai cu trecere ºi mai experþi în serviciul zeului Iubirii (serviziod’Amore), adicã în teoriile cele mai încurcate ºi mai rafinate ale dragostei cava-lereºti (codificatã în timpurile acelea în numeroasele traduceri romanice din Arsamatoria ovidianã ºi mai ales în tratatul De amore a lui André le Chapelain) ; deci,un poet propunea într-un sonet una din acele subtile probleme (de exemplu, cetrebuie considerat mai demn de îndrãgostiþii subtili : a iubi ca sã fii iubit sau a iubifãrã speranþã de rãsplatã) care au fost la modã în tot timpul Evului Mediu ; ºipoeþii întrebaþi rãspundeau, arãtîndu-ºi fiecare pãrerea sa. Dante, copilandru (aveaatunci 18 ani), propune interpretarea unui vis ciudat. Povesteºte cã a visat peBeatrice goalã (înfãºuratã numai cu un vãl foarte subþire de culoare sîngerie) înbraþele zeului Amor care îi dãdea sã mãnînce inima lui Dante ºi din care ea mîncanesigurã ºi gînditoare. Deodatã zeul dragostei dãdu semne de durere ºi zburã lacer cu Beatrice în braþe.Sonetul se resimte, mai ales în motivul poetic al inimii mîncate, de lectu-rile provensale ale lui Dante (biografia romanescã a trubadurului Guilhem deCabenstanh) ºi de cele franceze (legenda Castelanei de Vergy). Numai cã ceea ce înacele povestiri nu era altceva decît rãzbunãri grosolane ºi crude ale unui soþ gelosajunge la Dante simbolul rafinat al primelor tulburãri de dragoste ale Beatricei,care începea sã observe dragostea lui ºi sã-i rãspundã, fie chiar cu oarecare nehotã-rîre ºi tulburare.Acesta trebuie sã fi fost primul înþeles al sonetului care, dupã moarteaBeatricei, urmã sã fie retuºat pentru a-i adãuga acea presimþire funebrã care acumse vede în ultima terþinã. Nu e deci ciudat cã nimeni (dupã cum ne spune Dante)nu l-a interpretat atunci adevãrat. Cineva (Dante da Maiano) rãspunse cu groso-lãnie, batjocoritor ºi ironic, cã avea puþin de interpretat. Visul acela voia numai sãspunã cã cel care-l visase era bolnav ºi avea nevoie sã se îngrijeascã. Recomanda,la nevoie, chiar oarecare spãlãturi pe care nu le voi mai preciza !Dar cel mai cunoscut, cel mai mare ºi mai renumit poet contemporan, GuidoCavalcanti, rãspunse serios ; ºi, dacã nici el – dupã Dante – n-a prins adevãrataexplicare, aratã, cel puþin, cã preþuieºte mult pe tînãrul poet care-i trimisesesonetul. Astfel a început acea prietenie între Dante ºi Guido Cavalcanti, caretrebuia sã aibã o însemnãtate aºa de mare în dezvoltarea intelectualã a tînãruluinostru poet.În acest timp al vieþii sale, mai mult monden ºi cavaleresc, Dante n-a iubitnumai pe Beatrice, ci ºi pe alte femei cam uºurele ºi cochete, pentru care a scrispreþioase poezii ocazionale ºi galante, lãudînd coroniþele de flori pe care le purtauîn dansurile din mai ºi deasupra cãrora vedea zburînd amoraºi ; numindu-le cupseudonime (în provensalã senhals) florale ca Violetta, Fioretta etc. ; arãtînd plãce-rile vînãtorii ºi încheind cã totuºi acestora trebuie sã se prefere serviciul ºi tovã-rãºia femeilor nobile ; enumerînd într-un sirventes, care n-a ajuns pînã la noi,60 dintre cele mai frumoase femei din Florenþa ; visînd o barcã fermecatã, în caresã poatã cãlãtori, fãrã lopeþi ºi fãrã pînze, împreunã cu prietenii ºi iubitele lorîntr-o lume irealã ºi fantasticã, departe de întîmplãrile brutale ale lumii noastre
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adevãrate ; plîngîndu-se de plecarea din Florenþa a uneia din ele ; visînd pe zeulAmor care-i poruncea sã înlocuiascã serviciul cavaleresc al femeii îndepãrtate cuacela al unei femei nu mai puþin frumoase ºi aproape.Poeziile acestea scrise pentru alte femei nu vor intra toate sã facã parte dinViaþa Nouã ; doar cîteva ; atît numai cã Dante, pregãtindu-se, dupã moarteaBeatricei, sã compunã cãrticica sa delicatã, a povestit lucrurile puþin schimbate decum se întîmplaserã într-adevãr ; s-a prefãcut a fi fãcut curte acelor femei ºi de ale fi lãudat în versurile sale pentru a ascunde ochilor celor profani adevãrata sadragoste, dupã teoria provensalã a celamen-ului (în italianã schermo) ºi mãrtu-risind chiar de a fi atribuit dragostei pentru Beatrice cîteva din poeziile scrisepentru alte femei, întrucît pãreau cã vorbesc de ea.Nu trebuie deci sã se considere Viaþa Nouã ca o operã cu totul ºi cu totulautobiograficã, ci în mare parte fantasticã, întrucît realitatea e schimbatã dupã ointenþie misticã ºi artisticã.Nu e îngãduit, de exemplu, a socoti întemeiat pe date istorice faptul cã Dantea vãzut pentru prima datã pe Beatrice la nouã ani ºi s-a îndrãgostit de ea, cu toatecã astfel de exemple de precocitate nu sînt tocmai rare la naturile excepþional desensibile ; nici cã, dupã alþi nouã ani, a revãzut-o, nici – cu atît mai puþin chiar –cã în sirventes-ul pierdut numele sãu, din cauza ritmului ºi a rimelor, nu putuseocupa decît locul al nouãlea. Dante avea motivele sale mistice de a fixa pentru Beatriceacest numãr nouã, a cãrui rãdãcinã e numãrul Sfintei Treimi, deci al perfecþiunii !ªi încã ceva trebuie sã mai amintim : cã proza acestei mici opere este poste-rioarã versurilor pe care le comenteazã ºi cã acestea din urmã au fost probabilretuºate pentru a le adapta noului scop. Aºa trebuie sã se fi petrecut lucrurile înrealitate. Sã vedem acum cum le povesteºte Dante în Vita Nuova.Aºadar, el avea nouã ani cînd pentru prima datã i-a apãrut Beatrice, fetiþãaproape de aceeaºi vîrstã, „îmbrãcatã cu nobila culoare roºie ca sîngele, modestãºi cinstitã, încinsã ºi împodobitã aºa cum se cuvenea la vîrsta ei aºa de fragedã”.Aceastã apariþie îl tulburã atît de mult, încît se îngãlbeni ºi începu sã tremure,presimþind cã din acel moment Amorul va fi stãpînul despotic al sufletului sãu. ªi,într-adevãr, de atunci „începu sã-i porunceascã, în orice chip sã încerce a vedea peacel înger foarte tînãr ; aºa cã de multe ori în copilãrie se duse s-o caute ºi defiecare datã o vedea cu o înfãþiºare aºa de nobilã ºi de demnã de laudã”, încît îiinspira cele mai înalte sentimente.Dupã nouã ani o întîlni din nou, „îmbrãcatã în hainã albã de sãrbãtoare, întredouã femei nobile care erau mai în vîrstã ca ea, ºi, trecînd pe stradã, îºi îndreptãprivirea spre locul unde era el plin de teamã ºi printr-o atenþie deosebitã îl salutãcu atîta nobleþe, încît i se pãru cã atinge limitele supremei fericiri”.Atunci, „ca ameþit se îndepãrtã de lume ºi se refugie în singurãtatea camereisale”, unde începu sã se gîndeascã la Beatrice ºi avu visul povestit în sonetulamintit mai sus. În acest timp, tînãrul poet se fãcea tot mai palid, iubea singurã-tatea ; ori de cîte ori o întîlnea începea sã tremure ºi se tulbura, ºi asta-i fãceacurioºi pe prieteni ºi pe nobilele doamne.Într-o zi, cînd în bisericã o privea pe Beatrice, o tînãrã femeie crezu cã Danteo priveºte pe ea ºi se întorcea mereu spre el, mirîndu-se de privirea aceea care ise pãrea cã se aþintise asupra ei. ªi-atunci Dante auzi spunîndu-se în spatele lui :„Iatã femeia care-l face sã sufere atît de mult !”. Se gîndi atunci sã se poarte în aºafel încît sã creadã toþi cã într-adevãr aºa e, ºi astfel sã scape de întrebãrile stãrui-toare ale prietenilor. Începu sã scrie pentru ea sonete ºi balade, ca sã ascundãochilor profani dragostea sa adevãratã pentru Beatrice. Atunci el scrise în laudacelor mai frumoase femei din Florenþa acel sirventes în care numele falsei iubiteocupa primul loc ºi acela al Beatricei pe al nouãlea.În acest timp, femeia care-i servea drept adãpost dragostei pentru Beatrice funevoitã sã plece din Florenþa. Dante crezu cã e necesar sã se arate îndurerat ºi
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scrise un sonet în care se plîngea de îndepãrtare. Se întîmplã apoi sã moarã oprietenã a Beatricei (prima notã funebrã din acest suav roman mistic, urmatãimediat de altele) ºi Dante compune pentru ea douã sonete, plîngîndu-se de moar-tea care a rãpit din viaþã o floare atît de frumoasã ºi de curatã. Prietenii însãurmarã a se interesa de faptele sale ºi el se temea ca ei sã reuºeascã a-i descoperisecretul care-i era atît de drag. ªi atunci, din porunca zeului Amor, îºi alege o adoua donna dello schermo. De data aceasta însã îi fãcu curte aºa de indiscret(cãlcînd chiar regula secretului, principalã în codul dragostei medievale), încîtlumea începu sã-i vorbeascã de rãu pe amîndoi ºi însãºi Beatrice, revoltatã deaceastã lipsã de discreþie din partea lui Dante (ºi poate ºi puþin geloasã !), terminãprin a-l lipsi de salutarea aceea în care era toatã fericirea lui.În zadar compune Dante canþone ºi balade minunat de suave ºi de dulci pentrua explica neînþelegerea ºi a cere cu umilinþã iertare, Beatrice nu-i mai dãdu salu-tarea ºi chiar, odatã, la o petrecere, vãzîndu-l aºa de plin de teamã ºi aºa depierdut, fixînd-o cu ochi care implorau iertare, vederea lui i se pãru atît de comicã,încît rîse de el împreunã cu celelalte femei care o întovãrãºeau.Dante se gîndeºte atunci sã nu-ºi mai clãdeascã fericirea pe ceea ce depindeade o voinþã strãinã lui, ci pe ceva pe care nimeni vreodatã sã nu-i poatã lua, adicãpe cuvintele care cuprind laudele pentru iubita lui. Poeziei salutului îi urmeazãaceea a laudei extatice, care formeazã un al doilea episod al liricii danteºti : acelaal rimelor noi.Se mai întîmplã moartea tatãlui Beatricei (a doua notã lugubrã, prezicãtoarea dureroasei catastrofe din aceastã delicatã povestire de dragoste ºi moarte), cãreiaîi urmã, dupã puþin timp, un vis înfricoºãtor, în care îi apare lui Dante, bolnavºi înfrigurat, viziunea Beatricei moartã, pe care femei pioase o acoperã cu un vãl,în timp ce sufletul ei, ca un nouraº alb, se înalþã spre cer într-un zbor de îngericare cîntã.Nu a fost decît un vis înfricoºãtor ºi totuºi sufletul nostru presimte de pe acummoartea adevãratã a femeii iubite (ºi aºa de suav iubitã) de poetul nobleþei ºinevinovãþiei feminine.Beatrice mai trece o datã îmbrãcatã în alb, în tovãrãºia Monnei Vanna(Primãvara), iubita prietenului sãu, Guido Cavalcanti, în toatã strãlucirea frumu-seþii sale delicate, a tinereþii sale, a cerului albastru al Toscanei acoperit de norialbi ºi uºori, într-un sonet în care ne apare sub senhal-ul de Amore ; încã inspirãpoetului sãu cel mai delicat sonet (Tanto gentile e tanto onesta pare) din toatã ViaþaNouã ºi la urmã moare (la 9 iunie 1290) nu – spune Dante – din cauzã cã ne-a fostrãpitã de puterea focului sau a gheþii, ca în orice boalã, dar numai pentru cã princalitãþile sale atrãgea asupra ei atenþia îngerilor ºi a sfinþilor, care voirã sã împo-dobeascã Paradisul cu sufletul ei îngeresc.Dante e nemîngîiat. Durerea îi inspirã canþone, balade ºi sonete de o profundã,delicatã ºi totuºi seninã tristeþe. Dupã un an, în ziua ºi ora întîmplãrii, pe cînddesena pe cîteva cartoane un înger îndreptîndu-ºi zborul cãtre cer, bãgã de seamãcã lîngã el erau persoane demne de respect, pe care, adîncit în amintirile lui, nule salutase. Scrise atunci un sonet, explicînd cã în acel moment mai era cineva cuel ºi de aceea nu a observat prezenþa lor.Dar însãºi puterea durerii produce o reacþie în naturile tinere ºi sãnãtoase.Într-o zi, pe cînd se afla într-un loc care-i aducea aminte de Beatrice ºi suspina dedureroasã amintire, apoi ridicînd ochii pentru a vedea dacã din întîmplare nu l-azãrit cineva, vãzu la o fereastrã o tînãrã femeie foarte frumoasã, care, palidã deemoþie, îl privea cu milã ºi pãrea cã cu tot sufletul lua parte la durerea sa. ªiatunci – dupã cum se întîmplã tuturor celor nenorociþi, cãrora, vãzîndu-se compã-timiþi, li se pare durerea lor ºi mai mare, ca ºi cum i-ar fi milã de el însuºi – Dantenu mai putu sã-ºi stãpîneascã lacrimile, izbucni în hohote ºi fugi sã se închidãacasã. Dar a doua zi se reîntoarse sub acea fereastrã ºi în puþin timp un sentimentnou fãcu sã-i palpite inima, pe care o crezuse moartã pentru totdeauna.
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Dupã o lungã luptã întru amintirea dulce a celei moarte ºi dragostea pentru ceacare trãia, Beatrice terminã prin a învinge ºi Dante are o minunatã viziune în carevede pe iubita lui înconjuratã de îngeri ºi sfinþi ºi se hotãrãºte sã nu mai vorbeascãde ea pînã cînd nu va putea-o face cu demnitate, spunînd despre ea ceea ce nici-odatã nu s-a mai spus despre cineva.Prin aceastã prevestire a ceea ce a fost apoi Divina Commedia se terminãViaþa Nouã.A fost adevãratã aceastã dragoste a lui Dante ? Documentele istorice ºi celemai vechi mãrturii ale biografilor ºi comentatorilor Comediei ne rãspund cã da.Numai cã Bice Portinari, fiica acelui om de bine care a fost Folco di RicoveroPortinari, fondatorul spitalului Santa Maria la Nova, Bice Portinari, mãritatã cuSimone di Geri dei Bardi, nu devine Beatrice (adicã dãtãtoare de fericire) decît înpoezia lui Dante !

5. Ospãþul
Acelaºi lucru se spune despre Donna gentile. Fie cã trebuie sau nu identificatã cuAlisetta cea isteaþã dintr-un sonet din Canzoniere ºi cu tînãra Pietra cu pãrul auritºi creþ, care, înveºmîntatã în verde, ne e înfãþiºatã în alte poezii, pe cînd dãnþuieºtepe pajiºti primãvãratice smãlþate de flori ; sigur e cã în Convivio acest chip simbo-lizeazã Filosofia. Filosofia ce, ea însãºi îndurãtoare faþã de mîhnirea poetului, îimîngîia raþiunea ºi inteligenþa cu cãrþile lui Boeþiu (De consolatione philosophiae)ºi cu ale lui Cicero (De amicitia) în acelaºi rãstimp în care dragostea pentru Donnagentile îi acoperea întru cîtva golul ce-l simþea în inimã.Asemenea sincretisme nu erau cîtuºi de puþin rare în Evul Mediu ºi ar însemnasã voim sã judecãm dupã mãsura sufletului nostru modern un suflet din veaculal XIV-lea, de am voi a priori sã înlãturãm aceastã putinþã, singura ce izbuteºtesã împace povestirea din Vita Nuova cu cea din Convivio.Care poveste e urmãtoarea : „Steaua Venerei de douã ori se învîrtise în cerculsãu ce o face sã parã de searã ºi de zi (era deci, fãcînd calculele astronomice, înaugust 1293 ºi, prin urmare, cu trei ani ºi douã luni dupã moartea Beatricei) dupãrãposarea acelei Beatrice fericite, ce trãieºte în cer cu îngerii ºi pe pãmînt cusufletul meu, cînd acea gingaºã domniþã de care am pomenit la sfîrºitul Vieþii Noise ivi pentru întîia oarã, însoþitã de Iubire, înaintea ochilor mei ºi cîºtigã mare locîn gîndul meu. Dar fiindcã iubirea nu se naºte ºi creºte dintr-o datã, ci e nevoie demult timp ºi hranã a gîndurilor, mai cu seamã acolo unde se aflã gînduri potrivnicecare o stînjenesc, mai înainte ca aceastã nouã iubire sã fie desãvîrºitã, trebuimultã luptã între ãst gînd nou ºi cel ce-i era vrãjmaº, adicã gîndul strãluciteiBeatrice, care stãpînea încã cetãþuia minþii mele”. Compuse atunci, pentru a sedezvinovãþi de necredinþa aparentã, canþona Voi che intendendo il terzo ciel movete,cea dintîi a fi comentatã filosoficeºte în Convivio. De aceea Dante, abãtut dedurerea adîncã ce-i pricinuise moartea aceleia pe care el o numeºte „cea dintîidesfãtare a sufletului sãu” ºi simþind nevoia de a ieºi din dureroasa stare de sufletîn care se afla, gîndi sã se slujeascã de mijlocul pe care alþi nenorociþi îl între-buinþaserã înaintea lui spre a se mîngîia : „ªi mã apucai – zice – sã citesc aceacarte a lui Boeþiu, ce nu e cunoscutã de mulþi, prin care, nenorocit ºi surghiunit,se mîngîiase. ªi mai întîmplîndu-se cã Tullius (Cicero) scrisese o altã carte, încare, vorbind despre prietenie, aducea vorba despre mîngîierea lui Laelius, omfoarte ales, la moartea lui Scipio, prietenul sãu, mã apucai sã o citesc. ªi cumse întîmplã de obicei, cã omul merge cãtînd argint ºi, fãrã voia sa, gãseºte aur,eu, ce cãtam mîngîiere, gãsii nu numai leac lacrimilor mele, ci ºi cuvinte ce dove-deau cît de însemnat lucru era filosofia, stãpîna acestor autori. ªi mi-o închipuiampe ea asemenea unei doamne milostive. ªi, din pricina acestei închipuiri, începui sã
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merg acolo unde se arãta ea, adicã la ºcolile cãlugãrilor ºi la discuþiile celorce se îndeletniceau cu filosofia, astfel cã în puþinã vreme, poate în treizeci deluni, începui sã-i simt farmecul aºa de mult, încît iubirea sa alunga ºi nimiceaorice alt gînd”.Atunci scrise cîntece în care, prefãcîndu-se cã laudã pe doamna milostivã pecare prinsese a o iubi dupã moartea Beatricei, aducea de fapt laude Filosofiei.Fireºte, lucru foarte cu putinþã în vremurile acelea, dar care oricum nu înlãturãiubirea pentru femeia adevãratã.Dar ce este il Convivio ?„Omul – ne rãspunde Dante – din firea lui doreºte sã ºtie, fiindcã în desãvîrºireasufletului sãu stã fericirea-i cea mai mare. Dar felurite pricini, ca de pildã cusururitrupeºti, lãcomie de plãceri lumeºti, viaþã pãcãtoasã, trîndãvie, îndeletniciri prac-tice familiale ºi civile, vina locului unde s-a nãscut ºi a crescut omul, fiind adicãlipsit de orice mijloc de învãþãturã ; toate aceste pricini fac pe mulþi sã fie lipsiþide astã prea vrednicã ºi desãvîrºitã hranã ºi, în loc de a se aºeza la mesele undese mãnîncã pîinea îngerilor, sînt siliþi sã se hrãneascã, asemenea dobitoacelor, cuiarbã ºi cu ghindã. Din care pricinã, împins de milã, eu am de gînd sã dau un Ospãþobºtesc, la care sã împãrtãºesc pe nenorociþii aceºtia din firimiturile pe care, dupãce am fugit de pãºunea norodului de rînd, le-am putut aduna stînd la picioarelecelor ce sînt la masa fericitã.Mîncãrile acestui Ospãþ vor fi paisprezece cîntece alcãtuite din iubire ºi virtute,iar pîinea un comentariu în prozã, trebuincios pentru ca acele cîntece sã fie tîlcuiteîn adevãratul lor înþeles”, anume ca unele ce cuprind laudele Filosofiei, iar nu aleunei femei pãmînteºti oarecare.Ospãþul deci ar trebui sã fie alcãtuit din paisprezece tratate, unul pentru fiecaredin canþonele comentate, ºi încã unul drept introducere. De fapt, Dante, dîndu-ºiseama la timp cã a greºit calea ºi recunoscînd hotarele raþiunii omeneºti, nu a scrisdecît patru din ele, folosindu-se de prilejul canþonelor (douã pentru Donna gentile,una spre lauda vredniciei, înþeleasã ca vrednicie a sufletului ºi a obiceiurilor)pentru a se îndeletnici cu subiecte nu numai filosofice, ci ºi teologice, astronomiceºi morale. Într-adevãr, a treia dintre canþonele comentate, Le dolci rime d’amorch’io solia, vorbeºte de gesturi dispreþuitoare ºi trufaºe, ivite pe neaºteptate ladoamna sa ce, din milostivã, sfîrºise prin a ajunge atît de asprã ºi nepãsãtoare,încît sã merite, într-un grup de poezii ce fac parte acum din Canzoniere, porecla (înprovensalã : senhal) de Pietra. Lucru ce trebuie luat în înþelesul cã Filosofia nu ºi-aþinut toate fãgãduielile faþã de el.Dacã Donna gentile, Pietra (aiurea pomenitã cu porecla de Pargoletta) ºi oisteaþã Lisetta ce, într-un sonet din Canzoniere, înainteazã încredinþatã cã va cuceriinima ºi mintea poetului trebuie socotite drept una ºi aceeaºi femeie, mai întîiblîndã ºi milostivã, apoi pe neaºteptate devenitã nepãsãtoare ºi crudã (toate fe-meile încep ca doamne gingaºe ºi sfîrºesc pietre !) e chestie prea întinsã pentru afi cu putinþã sã o tratãm în aste pagini. Ceea ce e sigur e cã aceste douã femei(fiindcã de fapt Lisetta e identificatã de cei mai mulþi cu Donna gentile ºi Pargolettacu Pietra) ajunserã în Ospãþul lui Dante una singurã, mai întîi îndurãtoare, apoicrudã, precum mîngîietoare la început ºi pline de nãdejdea naivã de a dezvãluichipul veºnicului Sfinx, apoi anevoioase ºi sterpe i se înfãþiºaserã studiile filosofice.Sigur e cã în vremea compunerii Ospãþului Dante strãbãtu un rãstimp tulburede întreitã rãtãcire : moralã, intelectualã ºi artisticã. ªi întreitã fu ºi rãtãcirea-imoralã : în dragoste, în viaþa lumeascã ºi în politicã. Dante iubeºte senzual, iaparte la petreceri, face politicã – ºi cu greu se poate face politicã fãrã a se ajungela tocmeli cu propriul sãu cuget, ca atunci cînd se înduplecã sã se înscrie, el, nobil,în breasla Medicilor ºi Spiþerilor, numai pentru a lua parte la ocîrmuirea oraºuluisãu. Rãtãcirea intelectualã e mai cu seamã filosoficã : Dante strãbate un rãstimpde copleºitoare încredere în puterile raþiunii omeneºti deosebite de credinþã. Cît
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despre rãtãcirea artisticã, ea e cuprinsã mai ales într-o recãdere sub jugul imitaþieiprovensale, iar apoi în forma încurcatã, nefireascã, voit asprã ºi þeapãnã a rimelorce þin de acest rãstimp al iubirii pentru Pietra.

6. Cîteva date
În acest punct faptele din viaþa exterioarã a lui Dante au precumpãnire ºi sîntemnevoiþi a îndrepta din nou luarea-aminte a binevoitorului cititor asupra unor datefãrã de care cuvîntarea noastrã nu mai poate înainta cu limpezimea cuvenitã.Am vãzut cã 1290 este anul morþii Beatricei. În acelaºi rãstimp de vreme Danteia parte la douã expediþii militare, slujind (în cãlãrimea uºoarã, în calitateasa de nobil) sub steagurile cãpitanului poporului din oraºul sãu : la Campaldino(11 iunie 1290), unde oºtile guelfei Florenþe se bãturã cu cele ale ghibelinei Arezzo,ºi, cu un an mai înainte (1289), la expediþia luchezilor, ajutaþi de florentini, împo-triva Pisei, în timpul cãreia fu de faþã la predarea castelului Caprona. În 1294merse – de bunã seamã, pentru cîteva zile – la Bologna, unde scrise sonetul în carese dojeneºte cã n-a luat în seamã pe o femeie tînãrã ºi frumoasã ce trecea, pe cîndel era cufundat în privirea Garisendei. În 1295, vremea probabilã a alcãtuirii pãrþiiîn prozã din Vita Nuova, se înscrise în breasla Medicilor ºi Spiþerilor ºi în cursulanilor 1296 ºi 1297 vorbi de mai multe ori în Sfatul Celor o Sutã. În 1295 moareForese Donati, tovarãºul sãu de viaþã neregulatã ºi de ospeþe voioase, ºi, prinurmare, cearta vestitã, pe temeiul unui vulgar schimb de ocãri plebee, trebuie sãfie socotitã în rãstimpul ce þine de la 1290 (vremea morþii Beatricei) pînã la 1296.În 1297 veniturile sale trebuie sã fi fost tare zdruncinate, de vreme ce uneledocumente indiscrete ne aratã cã el ºi cu fratele sãu Francesco furã siliþi sã facãdatorii pe la mai multe persoane. Din acest an, 1297, e, poate, ºi cãsãtoria luiDante cu Gemma a lui Manetto Donati. Urmeazã trei ani de tãcere, în care hrisoa-vele nu ne dau numele lui Dante. Sînt cei dintîi ani din viaþa sa casnicã, în carepare absorbit de afacerile casnice ºi de simþãmintele familiale, mai cu seamã depaternitate, ºi se þine departe de politicã.În 1300 se duce ca sol al comunei din Florenþa la aceea din San Gimignano(7 mai) ºi de la 15 iunie la 15 august face parte din ocîrmuirea oraºului, ca prior.În aprilie 1301 e numit cãpetenie ºi supraveghetor al lucrãrilor pentru lãrgirea ºiîndreptarea cãii San Proculo ; la 14 aprilie vorbeºte în Sfatul Cãpeteniilor ºi la19 iunie, discutînd în Sfatul Celor o Sutã de trebuiau sau nu plãtiþi o sutã deoameni în slujba papei Bonifaciu al VIII-lea, susþine cã nu trebuie fãcut nimic(quod de servitio faciendo domino Papae nihil fiat).Venind Carol de Valois la Florenþa, pe faþã ca împãciuitor, dar cu tainica însãr-cinare, primitã de la papã, de a-i ocroti pe negri ºi de a-i doborî pe albi de lacîrmuire, pe cînd Dante se afla, de bunã seamã, la Roma, ca sol al comunei, pentrua încerca sã împiedice venirea acelui principe la Florenþa ; la 27 ianuarie 1302 noulpodestà din partidul negru, Cante de’ Gabrielli da Gubbio, ridicat de Carol de Valois,condamnã pe Dante ºi pe alþi trei in contumacia sã plãteascã de fiecare cîte cincimii de lire, în florini mici ; sã înapoieze lucrurile rãpite pe nedrept ºi, de nu vor fiplãtit în trei zile, sã le fie confiscate bunurile ; sã rãmînã, chiar de vor fi plãtit, doiani afarã din Toscana ; ºi sã nu mai poatã avea niciodatã slujbe ºi rãsplatã de lacomuna Florenþei. Cei patru osîndiþi erau declaraþi vinovaþi, toþi laolaltã sau fiecareîn parte, prin sine sau prin mijlocirea altora, de baratteria (întrebuinþare rea aputerii ºi a banilor comunei), adicã de a fi dat ºi cheltuit împotriva înaltuluiPontifice ºi a trimisului sãu, Carol de Valois, „pentru împotrivire la venirea sa”. La10 martie urmãtor (1302) fu întãritã condamnarea lui Dante ºi a celorlalþi osîndiþiîmpreunã cu el ºi fu hotãrît ca, de ar fi fost prins vreunul dintre ei, trebuia sã fiears de viu (igne comburator, ita ut moriatur).
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La 8 iunie 1302, la San Godenzo, mulþi surghiuniþi florentini din partidul „alb”se îndatorarã a despãgubi pe un oarecare Ugolino di Feliccione degli Ubaldini detoate daunele pe care le-ar fi suferit luptînd împotriva Florenþei, pentru întoarcereaalbilor. Dante fu la San Godenzo ºi se îndatorã împreunã cu ceilalþi. Probabil cãîn 1303 se opri cîtãva vreme în Romagna (la Forlì) ºi apoi la Verona, la curtea luiCangrande della Scala. În 1304 merse pentru a doua oarã la Bologna, unde, dupãultimele cercetãri ale lui Santangelo (Dante e i trovatori provenzali, Catania,Giannotta, 1921), compuse canþonele morale spre lauda virtuþilor cavalereºti(ce fac parte acum din Canzoniere ºi trebuiau sã fie comentate ºi ele în Convivio),primele trei tratate din Convivio ºi, de la 1305 la 1306, primele douã cãrþi Devulgari eloquentia. La 6 octombrie 1306 îl gãsim în Lunigiana, lîngã marchizulFranceschino Malaspina, de care fu numit însãrcinatul sãu spre a trata pacea, înnumele sãu ºi al fraþilor sãi, cu Antonio, episcopul de Luni, pace care fu încheiatãchiar în acea zi.De la 1306 la 1312 îl gãsim în Casentino, unde, tot dupã Santangelo, compusede la 1306 la 1307 al patrulea tratat din Convivio ºi rimele pentru acea enigmaticãfemeie pe care el o pomeni cu numele de Pietra.În acest rãstimp casentinez din viaþa lui Dante se întîmplarã fapte foarteînsemnate pentru istoria Italiei. În septembrie 1310, împãratul Henric al VII-leade Luxemburg se hotãrî în sfîrºit – ascultînd chemãrile ghibelinilor ºi redeºteptîndnãdejdile guelfilor „albi” (moderaþi) de a putea în sfîrºit sã se reîntoarcã la Florenþa –sã coboare în Italia. Dante trimise o scrisoare tuturor principilor ºi cîrmuitorilorde popoare din Italia, îndemnîndu-i sã nãdãjduiascã în împãrat ºi sã-l întîmpinecu respect. La 31 martie 1311, de la izvoarele Arnului (Casentino) scrise floren-tinilor rãsculaþi, dojenindu-i ºi ameninþîndu-i cu pedeapsa – ºi la 18 aprilie dinacelaºi an, o altã scrisoare latineascã lui Henric, îndemnîndu-l sã nu piardã vremeaîn Lombardia ºi sã se grãbeascã a pedepsi Florenþa. În acest timp (fãrã îndoialã,ca urmare a acestor fapte ale sale ce puteau fi înþelese ca ale unui ghibelin ºi care,oricum, îl fãceau sã parã duºman al oraºului sãu), la 2 septembrie 1311 fu înlãturat,împreunã cu mulþi alþii, de la amnistia datã de comuna florentinã celorlalþi sur-ghiuniþi. În 1312 trebuie sã fi fost la Pisa, urmînd pe Henric, fiindcã numai acoloputu sã-l vadã, copil fiind, Petrarca, dupã cum spune cã l-a vãzut în persoanã, încopilãria sa. În 1313 moare Henric de Luxemburg, mai înainte de a-ºi fi putut ducela bun sfîrºit întreprinderea – ºi cu moartea sa se nãruie pentru totdeauna nãdej-dile lui Dante de a-ºi revedea oraºul. Dupã o scurtã ºedere în Toscana, el încercãsã se întoarcã la Verona. În 1314, murind papa Clement al V-lea, Dante scrisecardinalilor adunaþi în conclave la Carpentras, îndemnîndu-i, dupã cum zice croni-carul Giovanni Villani, „sã aleagã un papã italian”. În 1315 era, de bunã seamã,la Lucca, unde cunoscu pe acea enigmaticã Gentucca, de a cãrei plãcutã întîm-pinare pune pe poetul luchez Bonagiunta Orbicciani sã-i aminteascã în Purgatoriu(c. XXIV). Dante avea atunci cincizeci de ani împliniþi ºi nu e deci cu putinþã sã negîndim tocmai la o adevãratã iubire. Cade, prin urmare, ipoteza cã Gentucca artrebui identificatã cu Pietra, dupã cum propun unii comentatori vechi, fãrã sã segîndeascã prea mult. La 6 noiembrie 1315, Dante ºi copiii sãi sînt din nou izgoniþidin Florenþa ºi osîndiþi, de vor fi prinºi, sã li se taie capul. În 1316 refuzã cudispreþ sã se întoarcã la Florenþa, deoarece condiþiile iertãrii (de a se înfãþiºacu ºtreangul de gît ºi cu capul presãrat cu cenuºã, spre a se oferi Sfîntului Ion)erau prea umilitoare. De la 1313 la 1320 unii vor sã-l socoteascã la Ravenna, alþiila Verona. Oricum, la Verona trebuie sã facã o cãlãtorie scurtã pentru a susþinediscuþia despre Quaestio de aqua et terra. De la 1320 pînã pe 14 septembrie 1321(data morþii) fu, fãrã îndoialã, la Ravenna, pe lîngã Guido Novello da Polenta, ce-lprimi bine, îl cinsti în viaþã ºi-i fãcu, dupã moarte, o înmormîntare strãlucitã.Infernul ºi Purgatoriul vãzuserã lumina – pare-se – cam pe la 1318. Paradisulfu publicat postum.
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7. Rãtãcirea moralã a lui Dante
Sã ne întoarcem acum la vremea de rãtãcire moralã a lui Dante. În afarã de plebeulschimb de sonete (1294 ?) cu Forese Donati ºi un sonet minunat (I’ vengo a te ilgiorno infinite volte) de dojanã, al celui dintîi prieten al sãu, Guido Cavalcanti, încare îl mustrã cã s-a apucat sã caute tovãrãºii nevrednice de el, ce-i înjosescsufletul, odinioarã atît de curat, avem, în aceastã privinþã, spovedaniile lui Danteînsuºi. În cercul celor lacomi (Purgatoriul) el revede pe Forese Donati, ce-i zice :„De-þi aminteºti cum te-ai purtat cu mine ºi eu cu tine, chiar azi cînd totul atrecut, amintirea trebuie sã ne fie dureroasã !”. Tot astfel, în Paradisul pãmîntesc(Purgatoriul) pune pe Beatrice sã dojeneascã rãtãcirea sa moralã ºi mai cu seamão anume patimã trupeascã a sa pentru o Pargoletta nevrednicã de cel ce, odinioarã,din iubire îºi fãcuse o scarã pînã la cer.Dar pe aceastã Pargoletta noi o cunoaºtem. Ea ni se înfãþiºeazã ca o copilãfoarte tînãrã, cu pãrul aurit ºi creþ, înveºmîntatã în verde ºi încununatã cu flori,dãnþuind pe pajiºti primãvãratice, printre dealuri împãdurite. Scena e aceea dinCasentino. În Casentino Dante fu în vîrsta coaptã (de la 32 pînã la 37 de ani) ºiaceasta se potriveºte cu aluziile ironice ale Beatricei la vîrsta sa, ce nu mai era deom tînãr ºi care ar fi trebuit sã-l punã la adãpost de amãgirile unei copile –aproape ; o scrisoare latineascã ºi o canþonã a lui Dante ne descriu amãnunþitivirea fulgerãtoare, aproape înspãimîntãtoare, a unei frumuseþi ce, punînd stã-pînire pe sufletul lui cu violenþa „unui stãpîn ce, izgonit din patrie, dupã îndelungatsurghiun înturnîndu-se la moºia sa, tot ceea ce gãseºte ucide, alungã ºi întem-niþeazã”, nimici „acea hotãrîre vrednicã de laudã, pentru care se ferea de femei ºide cîntecele de iubire ºi alungã fãrã milã, ca suspecte, acele cugetãri sîrguincioaseprin care contempla lucrurile atît cereºti, cît ºi pãmînteºti”.O cunoaºtem pe aceastã femeie : e Pietra. Cunoaºtem astã patimã violentã : eaceea ce respirã în înflãcãratele ºi senzualele canþone danteºti dintr-o parte binecunoscutã din Canzoniere. Cunoaºtem starea aceasta de suflet : e aceea a lui Dante,surprins tocmai în mijlocul cugetãrilor filosofice din Convivio de vijelia patimii !De prisos sã încercãm a identifica pe aceste douã femei. Trebuie sã le fi cunoscutbine Moroello Malaspina, cãruia îi erau închinate ºi scrisoarea latineascã, ºi can-þona. Dante le pomeneºte cînd cu numele de Pargoletta, cînd de Pietra, dupã cumnãdãjduieºte sau deznãdãjduieºte.Ceea ce ne intereseazã e tonul acestor poezii : puternic, pãtimaº ºi senzual, cene aratã o faþã nebãnuitã a liricii danteºti. Deosebite, nu mai puþin frumoase, încomplicaþia lor de metru ºi de strofe, decît cele din Vita Nuova, aceste poeziipietroase, dinadins aspre ºi nemlãdioase, în care Dante îºi impune o schemã, stãruieasupra imaginilor, repetã ca un rãsunet crud ºi dureros unele cuvinte aspre casunet ºi ca înþeles : piatrã, ger, umbrã, crudã, smalþ ºi care ne fac sã ne gîndim laanume disonanþe voite ale muzicanþilor moderni, sînt totuºi pline de atîta adevãr,sinceritate ºi putere de patimã, cum numai un suflet uriaº putea arãta ºi a arãtat.Cîtã durere, cît zbucium, ce accent de rugã fierbinte ºi de mustrare în aceastãbaladã :

Fiindcã te vezi atît de tînãrã ºi frumoasã,încît deºtepþi în minte Iubire,ai adunat în inimã trufie ºi asprime !
Trufaºã te-ai fãcut cu mine ºi asprãde vreme ce te-ncerci sã mã ucizi, vai mie ;cred cã faci astfel spre a te încredinþadacã tãria iubirii spre moarte duce ;
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dar fiindcã mã gãseºti robit mai mult ca alþii,nu ai nici o îndurare pentru a mea durere :de ai putea tu sã îi simþi tãria !
ºi aiurea, cu un strigãt deznãdãjduit :

Vai mie, de ce nu urlãpentru mine, cum fac eu pentru ea, în vãgãuna arzãtoare ?
Pe cînd în rimele din Vita Nuova gãsim adoraþia esteticã mulþumitã cu sine, înrimele Pietrei gãsim „dorinþa rãzvrãtitã împotriva raþiunii, dorinþa arzãtoare cedogoreºte sufletul ºi a cãrei flacãrã, ca pe un perete nãruit, se încolãceºte ºi ºuierãprin spãrturile stilului ºi prin rupturile versificaþiei. Iubirea nesãturatã ajungecrudã, înveºmîntã aproape înfãþiºarea urii sau cel puþin îi împrumutã cuvintele.Femeia rîvnitã ºi îndãrãtnicã ajunge o rãufãcãtoare ucigaºã ºi hoaþã, pe careIubirea e rugatã sã o strãpungã cu o sãgeatã prin mijlocul inimii – ºi poetul ar voisã-i punã mîna în pletele bãlaie ce s-au fãcut pentru el ºfichi ºi bici, ºi atunci

eu n-aº fi milos ºi nici curtenitor,ci aº face ca ursul cînd se joacã.
În vreme ce în Vita Nuova suspinul e duios ºi supus, aici îndrãgostitul geme,se zbuciumã ºi strigã :

Blestem ziua în care întîia oarã am vãzutlumina ochilor tãi trãdãtori,ºi clipa cînd ajuns-ai pe culmeainimii, spre a-mi scoate afarã suflul.
E patima tinereþii dupã iubirea adolescenþei, e asemeni arºiþei mari a soareluide varã ce ne face sã simþim mai puternic existenþa, atunci cînd totul e prea plinde viaþã. E asemeni furtunii de la amiazã, dupã o dimineaþã blîndã de primãvarã,cînd cerul – ce, plin încã de-acum de toate armoniile de aprilie, se topea zîmbitorîn albastrul nesfîrºit – ne face sã simþim cã mai are încã nourii sãi grei de electri-citate, ºi tunetele, ºi fulgerele. Era nevoie ºi de acest curent de poezie pentru adesãvîrºi în extaticul îndrãgostit de Beatrice pe poetul viitor”.Astfel scrie Carducci (Opere, VIII, 90) într-una din judecãþile-i estetice, ade-vãrate minuni de agerime criticã ºi de simþire poeticã.Noi nu vom adãuga decît douã observaþii scurte. Anume cã aceastã sinceritatede expresie e cuprinsã în caracteristicile ºcolii poetice a stilului nou, de nu princuprins, ce nu mai e dulce defel, cel puþin prin formã, sincer asprã ca simþirile pecare le aratã (canþona Astfel voiesc în vorba-mi sã fiu aspru,/ Precum în fapt e astãfrumoasã Piatrã...) ºi cã, dupã cum socoate, cu drept cuvînt, Salvadori („Nuoverime di Dante”, în Nuova Antologia, 1 dec. 1904), aceastã piatrã „ce în bãrbãþia luiîl tulburã ºi îl înfrînse, întunecîndu-i mintea de la lumina adevãrului veºnic ºiîmpietrindu-i inima”, e simbolizatã în Divina Commedia prin Medusa, pe carediavolii o cheamã (Infernul, IX, 55-63) spre a-i împiedica intrarea în cetatea Ditei,strigînd :

„Meduso hai, sã-l facem piatrã !”
din care pricinã Virgil (raþiunea omeneascã supusã credinþei) îi strigã :

– „Întoarce-te ºi-nchide-þi ochii bine –mi-a zis Virgil – cã n-ai sã mai vezi stelede-apuci sã vezi pe Gorgo dacã vine”.
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Vorbind m-a-ntors chiar el de cãtre ele,ºi nepãrîndu-i palmele-mi de-ajunsºi-a-ntins podiº ºi-a lui peste-ale mele.
Din care pricinã poetul strigã (ºi se gîndeºte, poate, la sine, ce atîta vreme nuavu mintea sãnãtoasã) :

Voi cei cu spirit ager de pãtruns,cãtaþi aci-n cîntarea mea ciudatã,sub vãlul ei, ce-nvãþ îmi zace-ascuns ! (Infernul, IX, 55-63)
ªi învãþul e cã ispãºirea e cu neputinþã pentru cel ce are sufletul împietrit depatima trupeascã ºi cã privirea unei Pargoletta (Pietra) poate prea bine sã teîmpietreascã, întocmai ca ºi aceea a Medusei !

8. Iter animae Dantis in Deum
Întorcîndu-ne la Convivio : e lucru lãmurit cã Dante, dupã cum singur ne mãrtu-riseºte, trudindu-se sã scape de „josnicia de a fi simþit atîta patimã, cîtã îºi dãseama cã a domnit în el cine citeºte canþonele pomenite mai sus” arãtîndu-ne cã„nu patima, ci virtutea a fost pricina ºi îndemnul” nu numai a celor scrise pentruDonna gentile, dar ºi a celor scrise pentru Pargoletta-Pietra, se hotãrî sã le cuprindãºi pe acestea din urmã în Convivio, înfãþiºîndu-ni-le ca scrise pentru aceeaºi femeie(care trebuie înþeleasã alegoric ca Filosofia) ce, din îndurãtoare ºi mîngîioasã laînceput, se prefãcu apoi dintr-o datã în crudã ºi îndãrãtnicã.Într-adevãr, cea din urmã dintre canþonele din Convivio începe astfel :

Duioasele rime de iubire pe care de obiceile cãutam în gîndurile mele,se cuvine sã le pãrãsesc ; nu fiindcã n-aº nãdãjduisã mã reîntorc la ele,dar fiindcã gesturile dispreþuitoare ºi trufaºece la domniþa meaivitu-s-au mi-au închis caleavorbirii obiºnuite.
Prin urmare : greutãþi în studiile filosofice ºi piedici în iubire, atribuite ºiacestea din urmã acelei Donna gentile, pe cînd – într-adevãr – alcãtuiesc carac-teristica patimii adînci ºi trupeºti a poetului pentru Pargoletta cea nespus de tînãrãºi de crudã, pe care el cîntã sub acel senhal de Pietra. ªi aceste greutãþi în studiilefilosofice trebuie mai cu seamã înþelese ca scrupule religioase, adicã teama de a nuse rãtãci întru erezie ca prietenul sãu Guido Cavalcanti, ce nu voi sã-l urmeze peVirgil (raþiunea omeneascã supusã credinþei) ºi de aceea nu putu sã facã, asemeneacu el (cf. Infernul, X), cãlãtoria de mîntuire de-a lungul celor trei împãrãþii dedincolo de mormînt. Zice, într-adevãr, Dante în Convivio (II, 1) cã, „întîmplîndu-seca astã doamnã a mea (Donna gentile, simbol al Filosofiei) sã-ºi schimbe pentrumine gingaºa-i înfãþiºare, mai cu seamã în acele pãrþi în care eu cãutam ºi cercetamdacã cea dintîi materie a elementelor era creatã de Dumnezeu, mã oprii întru cîtvade a-i vedea adesea înfãþiºarea” ºi nu întîrzie sã adauge : „prin doamna mea înþelegtot mereu acea luminã foarte puternicã a Filosofiei, ale cãrei raze fac sã se înveº-mînte din nou florile ºi sã rodeascã adevãrata vrednicie a oamenilor, despre carecanþona de mai înainte (Duioasele rime de iubire pe care de obicei) voieºte sã tratezepe deplin”.
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Înþelegem deci lãmurit de ce Ospãþul rãmîne întrerupt la al patrulea tratat,cînd ar fi trebuit sã cuprindã cincisprezece, ºi de ce într-o altã canþonã vorbeºtedespre Filosofie ca de „acea frumoasã doamnã, întru care greºii”.Periodul filosofic-raþionalist trecuse de acum : iubirea pentru Beatrice înfrîngeaîn sfîrºit pe aceea pentru Donna gentile ºi el se pregãtea sã spunã despre ea în
Commedia „ceea ce niciodatã nu s-a spus de vreuna”.De la Beatrice (simbolul credinþei mistice) din Vita Nuova, Dante trece la Donna
gentile (simbol al filosofiei) din Convivio, pentru a se întoarce iar, în Commedia, laBeatrice (de astã datã tot simbol al credinþei, dar al credinþei teologice).Acesta este iter animae Dantis in Deum pe care se cuvenea oricum sã-l înfãþiºãmbinevoitorului cititor, pentru ca evoluþia spiritualã ºi artisticã a lui Dante sã-i fieîndeajuns lãmuritã.

9. Analiza esteticã a Ospãþului
Încã vreo cîteva observaþii asupra valorii artistice a operei ºi vom fi sfîrºit cu
Convivio.Ca tot ce a ieºit din pana lui Dante, aceastã operã e foarte sincerã ºi, ca atare,puternic poeticã. Filosofia puternic simþitã ºi – aº zice – aproape suferitã ajungela el simþire ºi, de aceea, poezie. Paginile privitoare la nobleþea limbii vulgareitalice, dispreþuitã numai de cei ce, neºtiind sã se slujeascã de ea, o socotescnepotrivitã pentru subiectele alese ºi scriu în franþuzeºte sau în provensalã, dupãcum chitaristul prost dã vina pe chitarã, iar fierarul prost pe fier ; acele autobio-grafice în care ne vorbeºte de dureroasa-i pribegire de la curte la curte, aproapecerºind, ca o „barcã fãrã pînze ºi fãrã cîrmã, purtatã spre felurite porturi ºi strîm-tori ºi þãrmuri de vîntul uscat ce fluturã dureroasa sãrãcie” ºi „arãtînd împotrivavoinþei sale rana fãcutã de soartã, de care de obicei pe nedrept e adeseori învinuitcel rãnit” ; mãreþele imagini de care se foloseºte spre a face sã fie înþelese gîndirilesale filosofice ne fac sã ne gîndim la unele pagini minunate de Bergson, în careartistul nu e mai prejos decît filosoful ; accentul de blîndeþe înduioºatã cu careîmpãrtãºeºte (ºi de aceea scrie în italieneºte) întreaga omenire din floarea roºie asfîºierii sale ; toate acestea fac ca Ospãþul sã ni se înfãþiºeze strãbãtut de o undãde atît de proaspãtã ºi înfioratã poezie, încît sã poatã înfrunta alãturarea de celemai frumoase pagini din Commedia. În capitolul IX al tratatului II, o întreagãjudecatã filosofico-teologicã (75-90) sfîrºeºte cu o nãdejde de iubire : de a revedeaîn cer „pe acea strãlucitã doamnã pe care sufletu-mi o îndrãgi” ; aiurea (IV, 17),vorbind despre datoria pe care omul virtuos o are, de a se lumina nu numai pe sine,ci ºi pe ceilalþi oameni, rãtãciþi adesea din neºtiinþã, asemuieºte aceastã preaaleasã nevoie de apostolat cu „trandafirul ce nu mai poate sta închis ºi trebuie sãrãspîndeascã mireasma ce s-a nãscut înlãuntrul sãu”. „Tot astfel omul virtuos nutrebuie sã aºtepte sã i se cearã sfaturi, ci sã preîntîmpine cererea asemeni tranda-firului, care nu numai cui vine la el pentru mireasma sa i-o dã, ci chiar ºi oricuitrece pe lîngã el”, imagine ce aminteºte pe aceea prea frumoasã de care se slujeºteun mistic spaniol contemporan (Juan Maragall) în al sãu Elogio de la palabra,pentru ca sã dovedeascã nevoia de a vorbi doar din trebuinþa de a împãrtãºi altoraemoþia noastrã : Cuando una rama no puede ya más de la primavera que tiene
adentro, entre las hojas abundantes brota una flor como expresión meravellosa.Mãreaþa ºi senina viziune moralã prin care a ajuns în culmea desãvîrºirii salespirituale nu se leapãdã de nimic din viaþa sa trecutã, de nici una dintre adeseadureroasele ºi umilitoarele-i experienþe omeneºti, socotindu-le ca îndreptate desoartã înspre o singurã þintã de pace ºi virtute ; ne miºcã puternic : „Ajuns la cea
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din urmã vîrstã, sufletul ales binecuvînteazã drumul pe care l-a fãcut, fiindcã a fostdrept ºi bun ºi lipsit de amãrãciunea furtunii, ºi iar binecuvînteazã vremile trecute :ºi pe drept le poate binecuvînta, fiindcã, înturnîndu-ºi gîndul spre acestea, îºiaminteºte de faptele sale chibzuite, fãrã de care nu se putea ajunge, cu atîta bogãþie(de experienþã), nici cu atîta cîºtig, în portul de care se apropie. ªi face ca ºi bunulneguþãtor care, cînd ajunge aproape de port, îºi cerceteazã cîºtigul ºi zice : De n-aºfi pornit pe aºa fel de drum, n-aº avea comoara aceasta ºi n-aº avea de ce sã mãbucur în oraºul meu, de care mã apropii, ºi de aceea binecuvînteazã calea pe carea strãbãtut-o” (IV, 38).Încã o pildã pentru a arãta cum simte el, pãtimaº (ºi, prin urmare, poetic)Filosofia – ºi am isprãvit.Vorbeºte (III, 1) despre blîndeþea cu care dintru început Doamna gingaºã îlmîngîia, adicã despre plãcerea pe care o gãsea în primele sale citiri filosofice : „O,cîte nopþi au trecut, în care ochii celorlalþi oameni se odihneau dormind închiºi, încare ai mei priveau þintã spre lãcaºul iubirii mele ! ªi precum focul întins voieºtemereu sã izbucneascã în afarã, cãci nu e cu putinþã sã stea ascuns, mã cuprinsedorinþa de a vorbi despre iubirea pe care sã o pãstrez cu totul în mine nu puteam...Am prins darã a lãuda pe aceastã doamnã (Filosofia), dacã nu cum i se cuvenea,cel puþin cît puteam eu”.Încheind ºi recapitulînd : Dante nu a fost un filosof cum se ajunge astãzi cucîteva semestre de frecvenþã la o universitate nemþeascã, fiindcã e vreo catedrã deocupat sau vreun renume de cucerit. Dante ajunse la Filosofie pe cãi întortocheateºi îngreunate de durere. Criza sa începe dupã moartea Beatricei, cînd lumea seîntunecã pentru ochii sãi ºi durerea-i e atît de mare, încît nu mai poate trãi fãrãsã cunoascã preþul vieþii. Cautã, pentru a se mîngîia, cãrþile lui Boeþiu ºi ale luiCicero ºi-ºi odihneºte într-însele sufletul obosit. Apoi aceste cãrþi îi deschid minteacãtre prea plãcutele cercetãri ale Filosofiei. Aceasta în vremea cînd iubirea ome-neascã a Doamnei gingaºe îl mîngîia de pierderea suferitã, ce nu se mai puteaîndrepta. Printr-un sincretism cîtuºi de puþin ciudat pentru acele vremuri ºi îndeplinã înþelegere cu procedeele misticismului, chiar ale celui contemporan (al luiNovalis, de pildã, care, din iubirea sa pentru Sofia, blînda fatã moartã aproapecopiliþã, a fãcut ºi el un simbol), mila mîngîietoare a frumoasei femei se contopeºteîn gîndul ºi simþirea lui Dante cu plãcuta încredinþare ºi cu seninãtatea pe care,în aceeaºi vreme, o dobîndea din studiile filosofice, începute cu înflãcãrare deneofit ; lupta lãuntricã dintre iubirea cereascã pentru moartã ºi aceea pãmînteascãpentru femeia vie, ce atît de blînd îi zîmbea, pãrea cã-l cheamã iar sã priveascãviaþa cu interes nou, scuturîndu-l din toropeala în care cãzuse ºi din pricina cãreialumea i se înfãþiºa printr-un palid vãl de lacrimi ; se contopeºte cu lupta dintrenãlucile aeriene înconjurate de aur ale credinþei sale nevinovate ºi visãtoare (VitaNuova) ºi adevãrurile noi pe care de pe acum puternica sa inteligenþã crede cã leîntrezãreºte neatîrnate de destãinuirile Credinþei ; chinurile iubirii pentru femeia(Pargoletta-Pietra) ce acum pãrea cã-l respinge, acum îl atrãgea la sine cu blîndãînfãþiºare se identificau cu alternativele de nãdejdi ºi mîhniri, pe care oricine s-aocupat cu filosofia le cunoaºte din experienþa sa proprie ºi prin care se trece de laplãcerea supraomeneascã a cuceririi intelectuale la descurajarea cea mai dure-roasã a celui mai adînc scepticism.Astfel, Iubirea ºi Filosofia se contopesc în Dante într-un singur lucru ºi alegoriarece a lui Boeþiu se preschimbã la suflul îndrãgostit al artei danteºti, în Donnagentile din Ospãþ, în Pargoletta înveºmîntatã în verde, în Pietra cea crudã, cupletele bãlaie ºi creþe.Dante le-a iubit pe aceste femei aproape în aceeaºi vreme ºi, cu toate cã-i pãrearãu de rãtãcirea moralã a acelui rãstimp din viaþa sa, nu s-a lepãdat de ele, ci,dimpotrivã, le-a fost recunoscãtor pentru belºugul de experienþã ce a dobîndit diniubirea lor.
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Dante nu se leapãdã de nimic : nici de viaþa-i visãtoare de copilandru, nici deaceea trîndavã de dupã moartea Beatricei, cînd s-a înjosit în tovãrãºia unor chefliigrosolani ºi de rînd, nici de aiurãrile arzãtoare de patimã pentru Pietra crudã ºiîndrãzneaþã, nici de clipele de slãbiciune pentru Alisetta cea isteaþã ; nici de poeziadin Vita Nuova, nici de sonetele împotriva lui Forese Donati, nici de proza ºtiinþificãa Ospãþului, nici de cîntecele voluptuoase ale maturitãþii sale. Convertit la studiulteologiei, nu se leapãdã de studiile filosofice din vremea iubirii pentru Donnagentile ; ºtie prea bine cã astfel trebuia sã fie drumul ursit spiritului sãu. Asemenicu Goethe, ce prin gura lui Faust cheamã tinereþea cu toate rãtãcirile, cu toategreºelile sale, „cu totul” (Gib meine Jugend mir zurück !), el e conºtient de ceea ceera sortit ºi activ în aceste experienþe. Erau iadul sãu. Ar putea oare sã se bucureacum de ochii Beatricei sale fericite fãrã sã fi trecut prin împãrãþia pãcatului ?

10. Geneza ºi cronologia Divinei Comedii
Am ajuns în pragul templului nemuririi ºi slavei lui Dante.Cea dintîi aluzie nelãmuritã, dacã nu tocmai la Divina Comedie, aºa cum oavem astãzi, la ceva ce þine de o închipuitã cãlãtorie a sa dincolo de mormînt, oavem în Vita Nuova (capitolul XIX) ºi anume în versurile 40-42 din canþona Donnech’avete intelletto d’amore, în care sfinþilor ºi îngerilor ce o cer pe Beatrice pentrua împodobi cu ea Raiul Dumnezeu le rãspunde sã mai aibã încã rãbdare ºi sã îngã-duie ca ea sã mai rãmînã puþin pe pãmînt, „unde e cineva care se teme sã n-o piardãºi care, în Iad, va spune osîndiþilor : «Eu am vãzut nãdejdea Fericiþilor !»”. Tãlmã-cirea acestor versuri e cel mai mare chin pentru critica dantescã, dar un lucru esigur : anume cã pînã atunci „el avea de gînd sã închipuie într-un poem cã a avutde la Dumnezeu o însãrcinare pe care numai Luca ºi Sfîntul Pavel (cf. Infernul, II,10-36) o cãpãtaserã înaintea lui” (Flamini, Le opere minori di Dante Alighieri,Livorno, Giusti, 1910, p. 45, notã). Scena de care pomeneºte Dante nu o gãsimacum în Commedia ºi poate nu ºi-a gãsit locul nici mãcar în vreuna din numeroaseleschiþe pe care trebuie sã le fi fãcut el mãcar pentru Infern, mai înainte de a gãsiforma desãvîrºitã. Oricum, nu e greu sã o reclãdim cu ajutorul unor scene asemã-nãtoare din Comedie (cf., de pildã, Infernul, VIII, 33-44), în care osîndiþii, crezîndcã Dante e unul ce vine sã sporeascã rîndurile lor, îl întîmpinã cu cuvinte de bat-jocurã ºi de mulþumire rãutãcioasã. ªi atunci Dante rãspunde, ca în episodul luiFilippo Argenti (loc.cit.), cã, de vine el, vine nu spre a rãmîne, sau ca în scena pome-nitã în greu de înþelesele versuri ale canþonei Donne ch’avete intelletto d’amore, cãel, ce a vãzut pe pãmînt nãdejdea Fericiþilor, nu poate fi ca ei osîndit, ºi de aceea,dacã strãbate Iadul, o face numai fiindcã vederea pedepselor veºnice e trebuin-cioasã pentru mîntuirea sufletului sãu ! Avem deci aici întîia schiþã a Infernului,aºa precum gãsim un embrion al Paradisului în scena cereascã, cu care isprãveºteVita Nuova, a Beatricei ºezînd în Rai la dreapta Fecioarei Maria, în slava îngerilorºi a sfinþilor.Mãreaþa operã fu scrisã între 1300 ºi 1321. Se pare cã atunci cînd Dante fusurghiunit din Florenþa, cele dintîi ºapte cînturi ale Infernului erau compuse. Nepovesteºte într-adevãr Boccaccio cã, dupã izgonirea poetului, una din rudele sale,cãutînd printre lucrurile lui Dante, în niºte sipete ascunse în grabã în locurisfinte, pe vremea tulburãrilor ce se iscarã la Florenþa cu prilejul venirii negrilor laocîrmuire, a gãsit pomenitele ºapte cînturi ºi le-a dus unui oarecare Dino al jupî-nului Lambertuccio Frescobaldi, pentru a afla de la el, ce era poet ºi om cu multãînvãþãturã, despre ce era vorba. Dino Frescobaldi a rãmas minunat de frumuseþeaºi însemnãtatea operei ºi s-a hotãrît sã trimitã acele pagini marchizului MoroelloMalaspina, la curtea cãruia Dante se afla pe vremea aceea. Marchizul le-a citit, le-agãsit pe placul sãu ºi le-a arãtat lui Dante, rugîndu-l stãruitor sã-ºi urmeze marea
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operã. Ceea ce Dante a fãcut, începînd cîntecul VIII cu acele cuvinte : Io dicoseguitando, ce ar înfãþiºa formula de trecere de la cea dintîi schiþã la restul operei.Lucrul nu e cu neputinþã, deºi poveºti asemãnãtoare de manuscrise gãsite seaflã ºi în alte opere medievale (de pildã, în Roman de Troie) ºi de aceea trebuiefoarte multã chibzuinþã înainte de a da crezare povestirii lui Boccaccio. La urmaurmei (cf. studiul meu „Per la medievalizzazione di Dante”, în Zeitschrift, XLIII,314 ºi urm.) s-ar putea prea bine sã fie vorba de o simplã formulã de trecere dela cîntul VII la al optulea, dar unele cercetãri ale mele, de mai tîrziu, asupra altorcrîmpeie din poem, ce fac sã se bãnuiascã o primã schiþã a Infernului pusã cît cuputinþã în legãturã cu restul ºi ale cãrei îndreptãri ºi încheieturi se pot vedea ºiastãzi (se pare cã în aceastã primã schiþã pãdurea se prelungea ºi în Infern) mãfac acum mai închinat sã primesc teza lui Hauvette, care, în foarte interesantulsãu studiu intitulat tocmai Io dico seguitando (cf. Etudes italiennes, I, fasc. 1-2),susþine cã cele dintîi ºapte cînturi din Infern erau gata alcãtuite mai înainte desurghiunul lui Dante. Neîndoielnic e cã spre 1308 Infernul circula ºi cã în 1313încã Purgatoriul era compus. Paradisul vãzu lumina dupã moartea poetului, ºianume dupã 1321, ca urmare a regãsirii minunate a cînturilor de la sfîrºit. Sepovesteºte, într-adevãr, cã o rudã a poetului l-a visat într-o noapte pe Dante, careridica un covor ce acoperea peretele odãii pe care o locuia la Ravenna, în palatullui Guido Novello da Polenta, ºi cã, deºteptîndu-se, a dat fuga în acea odaie, unde,ridicînd covorul, într-o scobiturã din perete a gãsit niºte foi, care începuserã sã semucegãiascã de umezealã, ce cuprindeau tocmai cele din urmã cînturi din Paradis,pe care el în zadar le cãutase printre hîrtiile lui Dante.Adevãrat sau neadevãrat cum va trebui sã fie socotit acest lucru, sigur e cãParadisul nu a fost rãspîndit decît dupã 1321.Cît despre titlu, e bine sã se ºtie cã opera nu are un nume al sãu propriu. Danteo numeºte poem sfinþit (Paradisul, XXIII, 62), poem sfînt (Paradisul, XXV, 1) ºi dedouã ori Commedia (Infernul, XVI, 128 ; XXI, 2), printr-o sfioasã antitezã la poemulvirgilian pe care îl numeºte tragedie (Infernul, XX, 113), deoarece, în limbajullui Dante, per tragediam superiorem stilum inducimus, per comediam inferiorem(De vulgari eloquentia, II, 4). Acel nume dar nu înseamnã nimic dramatic, deºi omare parte dramaticã e cuprinsã în poem (cf. Scherillo, op. cit., p. 143). Commediafu numitã de biografii vechi (Giovanni Villani ºi Boccaccio) ºi de vechii comentatori,ca autorul necunoscut al acelui Ottimo Commento ºi Benvenuto da Imola, ce neînºtiinþeazã cã ea se numeºte astfel non tam ratione materiae, quam ratione stylivulgaris humilis, adicã fiind scrisã în italieneºte, iar nu în latineºte. Florentinii aunumit poemul el Dante, ediþia aldinã din 1502 La terze rime di Dante. În 1613ediþia din Vicenza intituleazã încã poemul La Visione, ceea ce dovedeºte cã laînceputul veacului al XVII-lea numele de Commedia nu era încã primit peste tot.Numirea de Divina a fost datã operei pentru întîia oarã de Boccaccio. Întîia datãcînd gãsim titlul fericit de Divina Commedia e în ediþia veneþianã din 1529 cucomentariul lui Cristoforo Landino, din care am luat frumoasele xilografii ce împo-dobesc ediþia de faþã.

11. Argumentul poemului
Divina Commedia nu se rezumã. Evlavia (în înþelesul de pietsa latineascã, adicã :amor erga parentes, erga patriam, erga Deum) ºi respectul faþã de opera mãreaþã„cui han posto mano e cielo e terra” mã împiedicã – pe mine, ce ºovãiesc miºcat, pepragul marii catedrale romanice ale cãrei turle se înalþã spre cer într-un avînt deiubire, nespus de puternic – de a sãvîrºi astfel de pîngãrire.Fie-mi îngãduit deci sã o fac cu vorbele altora.



34

DANTE {I EPOCA SA

34

„Divina Commedia, zice Brognoligo (Sommario di storia della letteratura italiana,Napoli, Perrella, 1915, pp. 51 ºi urm.) e descrierea cãlãtoriei lui Dante prin Infern,
Purgatoriu ºi Paradis. Ea înfãþiºeazã alegoric, în Infern ºi în Purgatoriu, luptalãuntricã purtatã de el pentru a se mîntui de rãu, pentru a învinge patimile ºi afi în stare sã recunoascã adevãrul cel mai de seamã ºi, în Paradis, treptata sapãtrundere în înþelegerea acestui adevãr. Dar caracterul personal al operei nuîmpiedicã sã-i fie universalã þinta eticã : Dante, fãrã sã rãpeascã nimic perso-nalitãþii sale, întrupã în sine întreaga omenire, cãreia el îi ura acea reînnoiresufleteascã ce se înfãptuise cu adevãrat în el. Pînã la douãzeci ºi cinci ani de ani,Dante urmase calea cea adevãratã ; murind Beatrice, se dedã”, precum am vãzut,„vieþii lumeºti, pierzîndu-se în pãdurea rãtãcitã a acestei vieþi (Convivio, IV, 24).Nici nu i-a folosit la nimic faptul cã femeia iubitã, înãlþatã de la trup la suflet, aizbutit sã-i trimitã inspiraþii sfinte, dobîndite pentru el de la Dumnezeu, spre a-lface sã-ºi dea seama de starea sa nenorocitã, într-atît era de întunecatã de ceaþagreºelii mintea lui (Purgatoriul, XXX, 133-135). Dar Fecioara se îndurã de nenorocitºi se îndreaptã cãtre Sfînta Lucia (harul ce lumineazã), care roagã pe Beatrice(ºtiinþa dezvãluitã, prin urmare credinþa teologicã) sã ajute pe cel ce o iubise atîtde mult ºi care pentru ea ieºise din rîndurile norodului – ºi Beatrice coboarã în
Limbo (partea din Infern unde copiii morþi înainte de botez ºi marii poeþi ºi înþelepþiai Antichitãþii nu au altã pedeapsã decît cã sînt lipsiþi de vederea lui Dumnezeu)pentru a îndupleca pe Virgil (raþiunea omeneascã supusã credinþei) sã porneascãîntru mîntuirea lui Dante (Infernul, II, 92-114). Astfel, cugetul rãtãcitului începesã se trezeascã ; el îºi dã seama de propria-i înjosire ºi încearcã sã apuce iar pecalea cea dreaptã (Infernul, I, 1-30) ; dar patimile omeneºti (cele trei fiare, ºi anume
pantera, simbolul desfrîului, leul, simbolul trufiei, ºi lupoaica, simbolul zgîrceniei)se împotrivesc voinþei încã slabe a pãcãtosului (Infernul, I, 31-54). În clipa aceea,Virgil, ieºind din Limbo dupã rugãciunile Beatricei, aleargã în ajutorul nenoro-citului rãtãcit în pãdure, îl încurajeazã, îi întãreºte voinþa ºovãielnicã ºi cum,pentru a învinge patimile omeneºti ce-l prigonesc, e nevoie de cercetarea grozavelorurmãri ale greºelii – neputînd deci Dante sã ajungã dintr-o datã pe culmea mun-
telui desfãtãtor ce este început ºi pricinã a oricãrei bucurii (munte ce înfãþiºeazãstarea fericitã a omului virtuos), Virgil îl face sã apuce altro viaggio, adicã o calemai lungã prin împãrãþia pierzaniei (Infern), a ispãºirii (Purgatoriu), pînã cînd, pevîrful unui munte înalt, Purgatoriul, ajunge în codrul des ºi viu al Raiului pãmîn-
tesc. De aici Dante, preschimbat ca o plantã nouã, adicã reîntors la starea denevinovãþie ºi neprihãnie în care se afla Adam înainte de pãcat, poate sã urce,împreunã cu Beatrice, prin sferele cereºti pînã la cerul Empireu, adicã se poateînãlþa la cunoaºterea lucrurilor dumnezeieºti, înseninîndu-ºi mintea de orice gre-ºealã ; deci cunoscînd adevãrul nu-i rãmîne decît sã admire ºi sã slãveascã peDumnezeu în taina îndoitã a unitãþii ºi tremii sale ºi a întrupãrii lui Cristos ; ºila aceastã contemplare, în care stã cea mai de seamã fericire, e ajutat de SanBernardo di Chiaravalle.Aceastã pribegire misticã o închipuie el ca întîmplatã în 1300, cînd el era nel
mezzo del cammin di nostra vita, adicã avea treizeci ºi cinci de ani, ºi cînd pãcã-toºilor din întreaga creºtinãtate li se îmbia prilejul de a se mîntui, fiind hotãrît înacel an, de cãtre Bonifaciu al VIII-lea, cel dintîi jubileu, ce fu întîmplare de odeosebitã însemnãtate religioasã”.
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12. Premergãtorii lui Dante
S-a vorbit mult într-o vreme de aºa-ziºii premergãtori ai lui Dante. Acum toþideopotrivã socotesc cã nu se cuvine sã se vorbeascã de adevãraþi ºi propriu-ziºipremergãtori. Fireºte, descrierea împãrãþiilor subpãmîntene nu era nouã în istoriamarii poezii. Fãrã sã vorbim de cartea a IX-a (Necuiva) din Odiseea pe care Dante,ce nu ºtia greceºte, nu a putut sã o cunoascã, de cartea a IV-a din Eneida (ce a fostde fapt adevãratul izvor al Infernului), de descrierea cerurilor, fãcutã de Cicero încartea a VI-a a Republicii, care, trunchiatã de rest ºi cu comentariul lui Macrobius,a fost cunoscutã Evului Mediu sub titlul de Somnium Scipionis ; în afarã de pãgî-nism, înflãcãratele închipuiri cãlugãreºti, îngrozite de icoanele întunecate din
Apocalipsã (alt izvor însemnat al lui Dante), doriserã sã înspãimînte noroadele cugroteºtile povestiri de viziuni din lumea de apoi. Visio Pauli, Navigatio Sancti
Brendani, Purgatoriul Sfîntului Patriciu, Revelationes ale fericitei fecioare Mectildede Hackeborn, De Hierusalem coelesti et de Babylonia infernali a lui Giacomino daVerona, Anticlaudianus a lui Alan de Insulis, La voie du Paradis a lui Raould’Houdan ºi pînã ºi legenda orientalã a înãlþãrii lui Mahomet la Rai, readusã îndiscuþie, în zilele noastre, de Asín Palacios în opera sa De la escatología musulmana
en la Divina Comedia, despre care s-a fãcut atîta vîlvã, toate aceste opere au, fãrãîndoialã, în subiectul lor ceva comun cu Divina Commedia. Însã acum Torraca(„I Precursori della Divina Commedia”, în Lectura Dantis, Firenze, Sansoni, 1905)a dovedit în chipul cel mai lãmurit cã astfel de opere furã prea puþin rãspîndite înEvul Mediu ºi cã în afarã de izvoarele clasice (cartea a IV-a din Eneida, Somnium
Scipionis etc.) ºi de Apocalipsã, din care Comedia pãstreazã urme vãdite (ce se pierdtotuºi în întregul prea originalei concepþii a lui Dante), cea mai mare parte din
viziunile medievale trebuie sã-i fi rãmas, fãrã îndoialã, necunoscute. ªi apoi, chiarde le-a cunoscut, prea puþin sau deloc au putut sã-i slujeascã, din pricina neîn-chipuitei primitivitãþi ºi neciopliri a formei. Cu totul altceva e Divina Commedia !Oricum, e cu desãvîrºire neadevãrat cã ºi ea ar fi o viziune, de vreme ce „Dante ºi-aînchipuit cã viziteazã lumea de apoi treaz ºi cu ochii deschiºi” (Torraca, op. cit., p. 8).ªi apoi, sã ne înþelegem ! „Toþi ºtim cã Dante a luat din belºug idei, fraze, veºti,scene, asemãnãri, icoane din Biblie, de la filosofii ºi poeþii din Antichitate, dintratatele Evului Mediu, din lirica provensalã ºi italianã. Apele acestor pîrîiaºe sedeosebesc fãrã prea mare greutate în fluviul întins ºi mãreþ al poeziei lui Dante :cîteodatã însuºi poetul le aratã obîrºia. Dar, pentru a afirma cã fluviul îºi areizvoarele cele mai de seamã în ciclul viziunilor, au fost nesocotite mai întîi izvoarelecele mai sigure ºi mai directe ºi a trebuit sã i se sape cu închipuirea o matcãsubpãmînteanã, nevãzutã în prima parte a cursului sãu. E de necrezut uºurinþa cucare unii critici, de obicei chibzuiþi ºi cumpãtaþi, au crezut cã au descoperit legãturiascunse între Dante ºi unii scriitori de care Dante, poate, sau chiar fãrã îndoialã,
nu a auzit niciodatã pomenindu-se” (Torraca, op. cit., p. 18).Încheind : în vremea noastrã nu mai e îngãduit sã vorbim de premergãtorii lui
Dante, ca pe vremea cînd Alessandro D’Ancona scrise altminteri frumoasa ºi inte-resanta sa monografie (I precursori di Dante, Firenze, Sansoni, 1874). Dante nu aavut premergãtori sau cel mult a avut un singur premergãtor : Virgil, învãþãtorulºi fãuritorul lui, cel de la care luã nu numai lo bello stile, dar ºi parte din ispiraþieºi din material (cf. D’Ovidio, „Non soltanto «lo bello» stile tolse da lui !”, în Studi
sulla Divina Commedia, Palermo, Sandron, 1900).
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13. Topografia moralã a poemului
Începem acum sã informãm pe cititor de ceea ce D’Ovidio (op. cit.) a numit foartenimerit topografia moralã a Divinei Comedii : Dante îºi închipuie cã prãpastiaIadului fusese pricinuitã de pãmîntul ce, îngrozit, se trase înapoi din faþa luiLucifer, cînd el a cãzut din cer, înfrînt de legiunile îngereºti rãmase credincioaselui Dumnezeu ºi cãlãuzite de Arhanghelul Mihail. Acest pãmînt a ieºit pe emisferacealaltã, alcãtuind muntele sfînt al Purgatoriului, ce se înãlþã într-o insulã (singu-rul pãmînt din emisfera apelor) la antipodul Ierusalimului unde a cãzut Lucifer ºis-a deschis prãpastia Iadului. Astfel, printr-o închipuire mãreaþã, împãrãþia ispã-ºirii îºi gãseºte rostul ºi obîrºia în aceea a pãcatului.

Infernul deci se adînceºte ca o genune pînã la mijlocul pãmîntului. El se des-chide în emisfera borealã (cf. planºa I) ºi a cãpãtat aproape forma unei pîlnii. Îlacoperã o parte din scoarþa pãmîntului, o cãciulã sfericã, în mijlocul suprafeþei dinafarã a cãreia se aflã Ierusalimul ºi muntele (Golgota) pe care Isus a ispãºit vinalui Adam. Unde sã fie poarta Iadului, poetul nu spune, dar spre ea duce un drum
înalt ºi împãdurit. Prãpastia Iadului se împarte în trei despãrþãminte mari : vesti-
bulul, unde sînt pedepsiþi cei care au trãit fãrã ruºine ºi fãrã laudã : Iadul de sus,ce þine de la fluviul Aheron pînã la zidurile cetãþii Ditei, îmbrãþiºînd cinci cercuri,dintre care cel dintîi (Limbo) e al nebotezaþilor, al doilea e al pãcãtoºilor cu trupul,al treilea al necumpãtaþilor, al patrulea al zgîrciþilor ºi risipitorilor, al cincilea al
mînioºilor ºi al nepãsãtorilor (în italianã accidiosi, adicã pãcãtoºi prin mînhire
sufleteascã, ce împiedicã munca bunã, care trebuie sã fie voioasã, dupã porunca luiDumnezeu : servite Domino in laetitia) ; Iadul de jos, ce þine de la zidurile cetãþii
Ditei pînã la mijlocul pãmîntului ºi cuprinde al ºaselea cerc, al ereticilor, al ºaptelea(împãrþit în trei cercuri mici) al pîngãritorilor (faþã de Dumnezeu, faþã de Fire ºifaþã de Artã, socotitã ca fiicã a Firii ºi, ca atare, nepoatã a lui Dumnezeu), aloptulea (împãrþit în zece bolge, adicã pungi sau vãi : ademenitori, linguºitori, simo-
niaci, adicã vînzãtori ai darurilor sfinte, ghicitori, slujbaºi necinstiþi, hoþi, sfetnici,
înºelãtori, semãnãtori de dezbinãri, falsificatori) al înºelãtorilor, al nouãlea (deose-bit în patru despãrþãminte : trãdãtori ai rudelor, trãdãtori ai patriei, trãdãtori ai
prietenilor, trãdãtori ai binefãcãtorilor) al trãdãtorilor.Înfipt în mijlocul pãmîntului, în punctul cel mai depãrtat de Dumnezeu, stã
Lucifer, cu jumãtatea de sus a trupului ieºind în prãpastia Iadului ºi cu picioareleîntinse cãtre o scobiturã strîmtã ce se deschide în emisfera australã.Muntele curãþirii de pãcate se împarte ºi el în trei pãrþi : Ante-Purgatoriul(partea de jos a muntelui), Purgatoriul propriu-zis ºi Raiul pãmîntesc. Dante îºiînchipuie cã sufletele hãrãzite Purgatoriului se adunã toate la gura Tibrului, deunde vine sã le ia – spre locul curãþirii – un înger ce le îmbarcã pe o corãbiuþã sprin-tenã ºi uºoarã, cãreia aripile îngerului îi slujesc drept pînze. În Ante-Purgatoriustau cei ce nu s-au cãit decît la sfîrºitul vieþii (blestemaþi, trîndavi, morþi de moarte
nãpraznicã, principi nepãsãtori). Purgatoriul propriu-zis are trei pãrþi deosebite :cea dintîi e a celor ce au iubit rãul (trufaºi, pizmãtãreþi ºi mînioºi), ce umpluprimele trei cercuri ; a doua e a celor ce au iubit prea puþin binele veºnic, care stauîn al patrulea cerc ; a treia e a celor ce au iubit prea mult bunurile pãmînteºti(zgîrciþi ºi risipitori, lacomi ºi desfrînaþi), împãrþiþi în cele din urmã trei cercuri.Pe culmea Purgatoriului e Raiul pãmîntesc, un codru des ºi viu, înflorit tot, vãditãantitezã la pãdurea sãlbaticã din Infern. Ajuns aici, Dante întîlneºte pe Matelda(simbolul harului alegerii), înfãþiºatã ca o femeie nespus de frumoasã ºi tînãrã(poate o amintire a Pietrei) ce cîntã culegînd flori pentru a-ºi face o cununã. Eacufundã pe Dante în cele douã rîuri sfinte : Lete, ce îl face sã uite pãcatul, ºi Eunoe,
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care îl face sã dobîndeascã harul dumnezeiesc ; dupã aceea, sufletul sãu, nemaiavîndgreutatea pãcatului, care e singura piedicã ce ne þine pe toþi pe pãmînt, se înalþãuºor spre cer.Din Raiul pãmîntesc (unde, în acest timp, Beatrice i-a rãsãrit înainte într-unnor de flori ce cad de pretutindeni din mîinile îngerilor care-i împletesc cununi ºi,dojenindu-l pentru rãtãcirea sa, l-a pregãtit, prin cãinþã, pentru cele douã bãi pri-menitoare), Dante urcã împreunã cu Beatrice de-a lungul celor nouã cercuri (Luna,
Mercur, Venus, Soarele, Jupiter, Saturn, Cerul înstelat, Cel dintîi miºcãtor, Empireu)care, dupã sistemul ptolemaic, încing Pãmîntul, mijloc nemiºcat al Universului, ºise învîrtesc în jurul lui – împinse de dorinþa pe care o are fiecare punct al lor dea se apropia de Dumnezeu – cu repeziciune cu atît mai mare cu cît sînt mai aproapede Empireu, singurul nemiºcat fiindcã e lãcaºul lui Dumnezeu. Fiecare cer e cîrmuitde inteligenþe îngereºti sau suflete motoare ; nouã sînt dar ordinele sau corurilespiritelor motoare ºi se împart în trei ierarhii : cea dintîi, începînd de la cerul
Lunii, cuprinde pe îngeri, arhangheli, domnitori ; a doua, începînd de la cerul
Soarelui, cuprinde puterile, virtuþile, stãpînirile ; a treia, începînd de la cerul lui
Saturn, cuprinde tronurile, heruvimii ºi serafimii. Lãcaºul adevãrat al fericiþilor e
Empireul ; dar spre a arãta lui Dante deosebitele trepte de fericire sufleteascã, încerul Lunii se ivesc cei ce nu ºi-au þinut fãgãduielile, în Mercur sufletele harnice,în Venus sufletele iubitoare, în Soare înþelepþii, în Marte cei ce au murit luptînd
pentru credinþã, în Jupiter cei ce iubirã dreptatea, între care Traian, pe temeiuldreptãþii fãcute vãduvei – legendã foarte rãspînditã în Evul Mediu, în Saturn sufle-
tele contemplative. În Empireu, nemiºcat, este trandafirul fericiþilor ºi Dumnezeu,înconjurat de cele douã ordine ale celor trei ierarhii îngereºti.ªi acum, drept comentariu, sã citim puþin împreunã, prietene cititor, acesteminunate pagini ale lui Torraca (op. cit., pp. 4-12), cãrora le vor urma altele ale luiDe Sanctis, pentru ca tu sã ai ºi o idee de critica dantescã, istoricã ºi esteticã, ladoi dintre cei mai mari reprezentanþi ai ei.
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14. Divina Comedie ºi mediul social
care a produs-o

„Subiectul Divinei Comedii, zice Torraca, luat în înþeles literar, e starea sufletelordupã moarte ; luat în înþeles alegoric, e omul, întrucît, vrednic sau nevrednic,primeºte rãsplatã sau pedepse de la dreptatea dumnezeiascã. Acest subiect sedesfãºoarã într-o povestire poeticã. Þinta pe care ºi-o propuse autorul fu aceea dea depãrta din starea de nenorocire pe cei ce trãiesc în viaþa aceasta ºi de a-i cãlãuzispre fericire.Dante – trebuie sã o spunem dintru început – nu avu ocazia sã zãboveascã înpiaþã spre a auzi de la vreun giullare descrierea Paradisului sau a Infernului, nicisã-ºi coboare ochii ºi sã-ºi aþinteascã luarea-aminte asupra unui mozaic de cate-dralã, pentru a gãsi subiectul pe neaºteptate ºi ca din întîmplare. Creºtin, ba chiarcatolic sincer, îl purta în suflet din copilãrie. Fericirea veºnicã ºi osînda veºnicã,Dumnezeu ºi Satana, îngerii ºi dracii, fericiþii ºi blestemaþii erau credinþe ºi icoanefoarte familiare ºi pentru el, ca ºi pentru toþi credincioºii ; stãruiau – ºi stãruie –în fundul cugetului tuturor. Dar, peste acel fund, ereticii, grijile zilnice, interesele,patimile, atîtea alte încercãri ale vieþii rãspîndeau nepãsarea, îngrãmãdeau uita-rea. Ochiul norodului «þintea numai spre pãmînt». Societatea ajunsese din noumaterialistã, cum era cu un veac înainte, ba chiar mai rãu ; fiindcã, cel puþin, cuun veac mai înainte, ereziile, ce miºunau cotropitoare, arãtau înclinãri ºi nevoispirituale ; voiau prefacerea Bisericii ºi a societãþii, dar începuserã prin schimbarealor însele. Cine se mai gîndea la sãrãcie, afarã de cei prea puþini, ce ispãºeau, întemniþe ºi pe rug, vina de a fi rãmas credincioºi lui Francesco d’Assisi ? Cine maisimþea înflãcãrarea milei ? Cine mai dorea pacea – afarã de cei umiliþi, suferinzi,asupriþi, lipsiþi de voinþã, lipsiþi de putere – pe pãmîntul rãzboaielor necurmateîntre comunã ºi comunã, între partid ºi partid în aceeaºi comunã, între familie ºifamilie în acelaºi partid ? ªi cine se gîndea la moartea ºi la pierzania sufletului saucînd ? Cãmãtarul, ucigaºul, hoþul îºi amintesc cã e un Dumnezeu numai cînd ajungpe pragul veºniciei : numai atunci însãrcineazã pe moºtenitori sã înapoieze il maltolto sau din mal tolto fac danii bogate mînãstirilor ºi bisericilor. Anii tulburãrilorreligioase obºteºti ºi adînci – anii de alleluia ºi ai celor ce se biciuiesc –, cîndspadele cãdeau din mîna oºtilor gata de luptã ºi urile încetau în îmbrãþiºãri frãþeºti,trecuserã de multã vreme. Dacã, în mijlocul acelei societãþi, acelei vieþi, izvorãºteun poem adînc, sincer religios, aceasta se întîmplã nu atît din asemãnare de cre-dinþe, cît din deosebire de simþãminte. Ceea ce cred toþi ºi Dante crede ; dar laceilalþi e materie rece, primitã mecanic, neînsufleþitã ; la el e izvor veºnic de luminãºi de înfocare, ce poate pãrea uneori întunecat sau rãcit, dar nu se stinge niciodatã.Lucru rar ºi, poate, neluat în seamã îndeajuns e acesta : cã icoanele ºi credin-þele pe care le învãþase de pe buzele mamei adesea i se înfãþiºau din nou, chiar ºicînd Iubirea i-a stãpînit sufletul. Atunci auzea pe Dumnezeu, în cer, spunînd prea-iubiþilor sãi : sã îndure în pace ca Beatrice sã se mai coboare puþin pe pãmînt ; ºivedea pe îngeri însoþind spre cer sufletul Beatricei.ªi cînd «acea prea gingaºã» fu chematã sã «strãluceascã sub steagul binecuvîn-tatei regine, Maria», suspinul ce ieºea din inima sa se înãlþa sã o admire, scînte-ietoare de noua strãlucire, în Paradis.Mai tîrziu, întorcîndu-se la studiul filosofiei morale ºi al teologiei, cugetã multãvreme asupra ursitei omului ºi asupra vieþii viitoare ºi scrise despre acestea înOspãþ. Nobila dorinþã de a împãrtãºi pîinea ºtiinþei nenorociþilor împiedicaþi degriji familiale sau civile, ori de trîndãvie, «îl împinse plin de milã» sã înceapãOspãþul. ªtiinþa moralã mai cu seamã, fiindcã Ospãþul, ca ºi Comedia, ºi maiînainte de ea, þintea întîi ºi întîi nu la cugetare, ci la faptã, fãcîndu-i pe nenorociþi
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nu mai învãþaþi, ci mai buni ; cãlãuzindu-i ºi îndemnîndu-i la practicarea virtuþilor,la iubire, la buna înþelegere, la fericire.Dante nu desãvîrºi Ospãþul. Veni o vreme cînd Dante înþelese restrînsa puterea mijlocului întrebuinþat. Pentru ca lumea stricatã, oamenii rãi din Italia, mai alesprea nelegiuiþii florentini, sã-ºi schimbe calea, sã se întoarcã la practicarea virtu-þilor, era nevoie de altceva în loc de raþionamente ! ªi-ºi schimbã nu þinta, cimijlocul – ºi înlocui silogismul aspru ºi rece cu povestirea poeticã, zugrãvirea fan-tasticã a pãcãtoºilor pedepsiþi ºi a virtuoºilor rãsplãtiþi. Mulþimea nu poate pricepedesfãtarea ºi durerea sufleteascã, de aceea trebuia sã le-o înfãþiºeze închipuit,slujindu-se de bucurii ºi dureri trupeºti, pentru ca oamenii sã înceapã sã le doreascãºi sã se teamã de ele.Mijlocul cel nou era mai potrivit, ba chiar singurul cu adevãrat potrivit pentruel, ce era un poet, iar nu un filosof. Fãrã îndoialã, el cãpãtase cunoºtinþã deplinãa adevãratelor sale înclinãri ºi puteri tocmai cînd pricepu neajunsurile operei,începutã totuºi cu atîta înflãcãrare ºi cu nãdejdi atît de vii. ªi, într-adevãr, în celedin urmã pagini, melancolice, din Ospãþ, pline de gîndul morþii ºi al veºniciei, seºi ivesc drumul ºi pãdurea rãtãcitã a acestei vieþi ºi se înalþã mãreþ chipul lui Cato,simbol al lui Dumnezeu – ºi cetãþenii cerului vin întru întîmpinarea sufletului ales,ce stã sã-i ajungã.Nu e destul deci sã încuviinþãm cã subiectul era în cugetul tuturor. Trebuie sãadãugãm cã în cugetul lui Dante avea o viaþã ºi o tãrie neobiºnuitã ; cã o credinþãarzãtoare, idealuri foarte înalte, studii adînci ºi însãºi încercarea Ospãþului nunumai cã pregãtiserã sufletul poetului, dar îl ºi îndrumarã ºi aproape îl silirã sã-ltrateze. Cînd ? Nu ºtim încã neîndoios : dar în ce stare de suflet, putem prea bineînþelege, de ne întoarcem de la rezultate la pricinã.

15. Alegoria în Evul Mediu
De obicei, Comedia este definitã astfel : o viziune în formã alegoricã. Am vãzut cãviziune nu e, fiindcã Dante îºi închipui cã viziteazã lumea de apoi, treaz ºi cu ochiideschiºi. De a doua parte a definiþiei el n-ar fi mulþumit. Pentru el alegoria eramiez, nu formã ; era Alegoria, una din feþele sau, mai bine, unul din caracterelesubiectului. Care din douã îi fulgerase întîi prin minte, nu trebuie sã cercetãmacum. E mai însemnat acum sã ne gîndim cã el se obiºnuise foarte repede cuînchipuirile alegorice ºi cu tãlmãcirea alegoriilor, fiindcã, dupã cum se spune deobicei, mediul intelectual al vremurilor sale era încãrcat de ele. Nu ne vom întoarcede-a lungul veacurilor pentru a iscodi urma alegoriei literare sau poetice în moºte-nirea pe care Evul Mediu o primi de la lumea anticã, de la cultura greco-romanã,ºi a tãlmãcirii alegorice din Biblie, printre doctrinele pe care Europa creºtinã leaduse din Rãsãrit. E de ajuns sã ne amintim cã acest fel de tîlcuire nu se mãrgininumai la Biblie ; se întinse la literatura clasicã, la mitologie, la istorie, la fabule,la cele trei împãrãþii ale Firii. Pentru a da cîteva pilde, unicornul – despre care sezvonea cã nu putea fi prins de vînãtori decît cînd îºi odihnea capul uriaº în poalaunei fecioare – simboliza pe Isus nãscut dintr-o fecioarã ; ºi chiar viermele, fiindnãscut din pãmînt fãrã sãmînþã, simboliza pe Mîntuitor. Diamantul fu simbolulveºniciei, cleºtarul al îndãrãtniciei ºi broasca ce orãcãie în bãlþi al filosofilor ce þincuvîntãri nesfîrºite sau al poeþilor ce, cufundaþi în glodul desfrîului, cîntã de obiceifaptele josnice ale înaintaºilor. Sã spui un lucru ºi sã înþelegi altceva ar fi azi opatã grozavã pentru o persoanã cumsecade, cusur de neiertat pentru un scriitor ;în acele vremuri fu cea mai mare problemã pe care trebuia sã o dezlege arta.Personificãrile concepþiilor filosofice ºi ale abstracþiilor pãreau rodul cel mai desã-vîrºit ºi cel mai ales al poeziei. Îºi purtau numele scrise în frunte sau se grãbeausã ºi-l spunã. Mai totdeauna se înfãþiºau în straie femeieºti ; dar de la femeie
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numai fusta o aveau. Trecuserã de la poezia latinã la cea francezã ºi rãmaserãacolo ºi dupã veacul al XIII-lea – ºi dupã Roman de la Rose, ce e un adevãratdu-te-vino de astfel de vedenii nebuloase. Fiinþe netrupeºti, nu au limbã, darflecãresc ºi predicã fãrã încetare. În Roman de la Rose raþiunea are o datã curajulsã pãlãvrãgeascã în nu mai puþin de trei mii de versuri ! Rimate douã cîte douã,pãºesc unul dupã altul, uniforme, monotone, dar îndesate, cutezãtoare, neîndurate,spre învãþarea prãpãditului de cititor : nu e meritul lor dacã acesta nu cade sleit,înfrînt de plictisealã ºi de obosealã.

16. Alegoria în Divina Comedie
Dante capãtã obiceiul ºi gustul alegoriei din frageda tinereþe. Primul sãu sonet fuo micã alegorie. Nimeni nu-l înþelese ºi el se opri aici. Dupã moartea Beatricei, unadin cãrþile în care cãuta «puþinã mîngîiere» fu De consolatione philosophiae, în careFilosofia era înfãþiºatã ca o femeie mãreaþã ºi frumoasã – numai cã din cînd în cîndridica aºa de tare capul, de ajungea pînã la cer ; foarte bogat îmbrãcatã, doar cãveºmîntul era sfîºiat în mai multe locuri. În Ospãþ se încercã, se sili sã facã sã secreadã cã nu se lãsase cuprins de iubire pentru o doamnã gingaºã, cum povestiseel însuºi în Vita Nuova ; nu de o femeie în carne ºi oase se îndrãgostise el dupãmoartea Beatricei, ci de Filosofie. ªi chinui textul celor douã canþone de dragostepentru a-l face sã parã prefãcut ºi pentru a stoarce din el acest «tîlc adevãrat». Înfrumoasa canþonã Tre donne intorno al cor mi son venute, compusã în primeletimpuri ale surghiunului, trei femei îi vin în jurul inimii ºi una îi vorbeºte. Caºi personificãrile din literatura înaintaºã, ea se recomandã singurã : «Eu sîntDreptatea», zice ; dar dupã gesturi, dupã miºcãri, dupã graiul trist ºi mãreþ, aicrede-o o reginã frumoasã ºi nenorocitã.Se simte de pe acum cã nu mai e depãrtatã compunerea poemului în care,schimbîndu-ºi metoda, el nu se va mai sluji de personificãri, ci, spre a-ºi întrupaînaltele-i gîndiri, va întrebuinþa persoane care au trãit pe pãmînt ºi care pãstreazãîncã în viaþa cealaltã nu numai caracterele omeneºti generale, ci fiecare caracterulsãu deosebit, aºa cum îl ºtia el cã fusese sau cum îºi închipuia cã trebuie sã fi fost.Înþelesul lor alegoric se dezvãluie nu în ceea ce vorbesc despre ele însele, ci în ceeace spun ºi fãptuiesc faþã de el, pentru el. Beatrice nu aratã niciodatã ce înfãþiºeazãea ; aºa încît criticii nu se înþeleg încã, ºi unul zice cã e Teologia, altul Haruldumnezeiesc, altul Biserica catolicã. Dar cînd, în Raiul pãmîntesc, dojeneºte peiubitul necredincios pentru pãrãsirea ºi uitarea-i, ea nu e altceva decît femeiajignitã ºi mîniatã ºi totuºi veºnic iubitoare. Virgil înfãþiºeazã Raþiunea ; dar are opersonalitate moralã atît de bogatã ºi feluritã, încît aproape cã nu mai putem sãni-l închipuim pe Virgil adevãrat din istorie, autorul Eneidei, altminteri decît subînfãþiºarea pe care Dante a dat-o «învãþãtorului» sãu. ªi trebuie sã simþi nespusde tare dorinþa «adevãrului sterp» pentru a îndrãzni sã întrebi „cine eºti ?” peMatelda, dumnezeiasca Matelda cu ochi scînteietori, înaltã ºi zîmbitoare în mijloculflorilor, ce cîntã ca o femeie îndrãgostitã ºi pãºeºte cu atîta graþie femeiascã ºivorbeºte cu atîta femeiascã gingãºie ºi blîndeþe. Dar noutatea cea mai neobiºnuitã,ce pricinuieºte efecte uluitoare, e cã nu omul alegoric, omul-simbol – care prinmerit ajunge la rãsplata, la viziunea lui Dumnezeu – strãbate cele trei lumi, ci el,poetul, cu întreaga sa viaþã lãuntricã, adevãratã credinþã ºi culturã, amintiriîndepãrtate ºi amãgiri de curînd, dureri ºi nãdejdi, iubiri ºi uri – cel mai marepersonaj poetic între atît de multe ºi aºa fel de creaþii ale fanteziei sale. E un laic,un cercetãtor al filosofiei, un cetãþean al Florenþei, un om politic, din care pricinãizvorãºte ciudãþenia unui poem adînc religios, dar antipapal ; care zugrãveºte cucele mai alese ºi mai gingaºe culori viaþa contemplativã, dar îmbie ºi îmboldeºtespre viaþa activã”.
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Era necesar de ºtiut aceasta, pentru a pricepe ce importanþã are în poemullui Dante vãlul alegoric ºi în ce alegoria lui Dante se deosebeºte de aceea apredecesorilor ºi contemporanilor sãi.

17. Analiza esteticã a Divinei Comedii
Trecînd acum la analiza esteticã a nemuritorului poem, iatã paginile lui De Sanctis(Storia della letteratura italiana, Milano, Treves, 1917, 1, pp. 140 ºi urm.), pe carecu puþin înainte le promisesem cititorului :„Dante ia din mistere aceastã comedie a sufletului ºi face din aceastã istoriecentrul viziunii sale a lumii de apoi. Toatã aceastã reprezentare e numai cu înþelesliteral ; viziunea este alegoricã, personajele sînt figuri, iar nu persoane ; ceea ce eînsã activ în spiritul sãu îl îndreaptã cãtre figuraþie, nu cãtre ceea ce e figurat.Firea-i poeticã, tîrîtã fãrã voie în abstracþii teologice ºi scolastice, protesteazã ºiumple mintea-i cu nãluci ; îl sileºte sã concretizeze, sã materializeze, sã dea formãchiar celor mai spirituale ºi impalpabile lucruri, chiar lui Dumnezeu. Acea lumeliterarã îl înlãnþuieºte, îl urmãreºte, îl împresoarã ºi nu-i dã rãgaz pînã ce n-aprimit forma-i definitivã ; nu mai e literã, e spirit ; nu mai e figurare, e realitate :e o lume în ea însãºi întregitã ºi înþeleasã, perfect concretizatã. Viziunea ºi alegoria,tratatele ºi legenda, cronicile, istoria, laudele, imnurile, misticismul ºi soclastica,toate formele literare ºi toatã cultura epocii sînt aici în poem, învãluite ºi înviorateîn aceastã mare tainã a sufletului ºi a omenirii ; e un poem universal, unde seoglindesc toate popoarele ºi toate veacurile care alcãtuiesc Evul Mediu.Dar aceastã lume artisticã, ieºitã dintr-o contrazicere între intenþia poetului ºiopera sa, nu e perfect armonizatã, nu e poezie curatã. Falsa conºtiinþã poeticãtulburã opera acelei geniale spontaneitãþi ºi aruncã o oarecare ºovãire, o notã denesiguranþã ºi de imperfecþie, o învãlmãºealã ºi o violenþã de culori. Ideea, cînd înbrutalitatea ei scolasticã, cînd înfrumuseþatã de imagini, care totuºi nu ajung sãacopere abstracþia sa, are în poem o importanþã prea mare. Figurile alegoriceamintesc uneori mai mult monºtrii orientali, decît curata frumuseþe greacã ; perso-nificãri abstracte, mai mult decît persoane conºtiente ºi libere. Preocupat de înþe-lesul secundar pe care-l are în minte, adesea dã amãnunte ciudate unei figuri, caretulburã ºi nimicesc pe cititor ºi îi spulberã închipuirea. Prezenþa veºnicã a unui altînþeles care pluteºte deasupra reprezentãrii ºi pãtrunde din cînd în cînd în ea îitulburã claritatea ºi armonia. ªi stilul, învãluit cîteodatã în raporturi îndepãrtateºi subtile, îºi pierde din limpezimea sa ºi devine încîlcit ºi întunecos. Nu e untemplu grec : e un templu gotic plin de umbre mari, unde se luptã elemente potriv-nice, care nu sînt bine armonizate. Cînd brutal, cînd delicat ; cînd poet nobil, cîndpopular, cînd pierde din vedere adevãrul ºi se pierde în subtilitãþi, cînd îl gãseºtecu uºurinþã ºi-l exprimã cu simplicitate. Cînd e un cronicar fãrã fineþe, cînd e unpictor desãvîrºit. Cînd se pierde în abstracþii, cînd face sã-ncolþeascã viaþã înmijlocul lor. Aici cade în naivitate copilãreascã, aici ia zborul cãtre înãlþimi supra-omeneºti. În timp ce urmãreºte un silogism, strãluceºte lumina unei imagini, ºi întimp ce face teologie, izbucneºte flacãra unui sentiment. Cîteodatã, te gãseºtiînaintea unei alegorii reci, cînd dintr-o datã simþi palpitînd în ea carnea. Cîteodatãcredulitatea sa te face sã surîzi, dar cîteodatã îndrãzneala sa te uimeºte. A fost omicã lume unde se oglindea viaþa cum era atunci. Elementele contrare, care fer-mentau în acea societate încã în formare, se luptau în el fãrã ca sã-ºi dea seama.Dacã privim la aspiraþiile sale, totul e armonie. Ca filosof, el închipuie lumeaºtiinþei ºi a virtuþii ; creºtin, el contemplã împãrãþia Domnului ; patriot, el suspinãdupã domnia dreptãþii ºi pãcii ; poet, el viseazã o formã plinã de luminã, de pro-porþie ºi de armonie, viseazã «stilul frumos», iar autorul sãu era Virgil. Cu cît era
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mai mare barbarie ºi brutalitate, cu atît se dorea mai mult o lume armonizatã ºiunitã. Dar însuºi poetul e prins în acea grosolanã realitate ºi în acele forme discor-dante ; simte asperitatea, dar îi lipseºte seninãtatea artistului. Îi iese astfel dinimaginaþie o lume artisticã în mare parte devenitã realitate, unde totuºi gãseºticolþurile ºi asperitãþile unei materii nu îndeajuns de stãpînite.Aceastã lume astfel conceputã era lumea misterelor ºi a legendelor, devenitãlume teologicã ºi scolasticã în mîna învãþaþilor. Dante a fãcut-o realitate, i-a datviaþa artei ; a creat acea naturã ºi acel om. Dacã lumea sa nu e perfect artisticã,vina nu este a sa, ci a acelei lumi în care omul e naturã, natura e ºtiinþã ºi din caresînt prigonite întîmplarea ºi libertatea, cei doi mari factori ai vieþii reale ºi ai artei.Dacã Dante ar fi fost cãlugãr ºi filosof, departe de viaþa realã s-ar fi închis ºin-ar fi ieºit din acele forme ºi din acea alegorie. Însã Dante, intrînd în þinutulmorþilor, ia cu sine patimile celor vii, tîrãºte dupã el tot pãmîntul ; uitã cã e unsimbol sau o figurã alegoricã ºi e Dante, cea mai viguroasã personalitate a timpuluisãu, în care e întregitã toatã viaþa cum era atunci, cu abstracþiile sale, cu extazulsãu, cu patimile sale nãvalnice, cu civilizaþia ºi cu barbaria sa. La vederea ºi lacuvintele unui om viu, sufletele renasc pentru o clipã, se resimt de viaþa anticã, setransformã din nou în oameni ; în eternitate apare timpul ; în mijlocul vremiiviitoare trãieºte ºi se miºcã Italia, ba chiar Europa acelui veac. Astfel poeziaîmbrãþiºeazã viaþa, cerul, pãmîntul, timpul ºi eternitatea, ceea ce e omenesc ºi ceeae divin, ºi poemul supranatural devine omenesc ºi pãmîntesc, cu pecetea personalãa omului ºi a epocii.Astfel viaþa se întregeºte ; lumea de apoi iese din abstracþia-i doctrinalã ºimisticã, cerul ºi pãmîntul se îmbinã ; sintezã vie a acestei admirabile înþelegeri,Dante însuºi e spectator, actor ºi judecãtor. Viaþa privitã din lumea de apoi capãtãnoi înfãþiºãri, noi senzaþii, noi impresii. Lumea de apoi, privitã de pe pãmînt,capãtã patimile sale ºi interesele sale. ªi a ieºit astfel o concepþie foarte originalã,o naturã nouã ºi un om nou. Sînt douã lumi coexistente în reciprocitate de acþiune,care se urmeazã, se alterneazã, se încruciºeazã, se pãtrund una pe alta, se lãmurescºi se lumineazã reciproc, într-o veºnicã întoarcere a uneia cãtre cealaltã. Unitatealor nu e într-un protagonist sau în vreo acþiune, nici într-un scop abstract ºi strãinmateriei, dar e în materia însãºi ; unitate interioarã ºi impersonalã, unitate orga-nicã vie ºi indivizibilã, în care momentele se succedã în spiritul poetului, nu ca unconglomerat artificial de pãrþi separabile, ci contopindu-se unele cu altele, iden-tificîndu-se cum e ºi viaþa.Tocmai fiindcã cele douã lumi sînt însãºi viaþa sub cele douã aspecte ale sale,în mijlocul acestei unitãþi se dezvoltã cel mai pronunþat dualism, ba chiar anta-gonism : lumea de apoi transformã corpurile în umbre ; umbrele sînt sentimentele,mãririle ºi pompele, dar în acele umbre carnea freamãtã încã, tremurã dorinþa,rãsunã de implorãri pãmînteºti pînã ºi bolþile cerului. Oamenii, ºi cu ei patimilelor, viciile ºi virtuþile lor rãmîn veºnice ca niºte statui în acele atitudini, în aceaexpresie de urã, de mînie, de dragoste cu care au fost culese de artist ; dar în timpce vremea de apoi nemureºte pãmîntul, transportîndu-l în sînul ei ºi punîndu-i înfaþã imaginea nesfîrºitului, îi descoperã vanitatea ºi nimicnicia, oamenii sînt ace-iaºi într-un teatru deosebit, care e ironia lor. Aceastã unitate ºi acest dualism, ieºitchiar din adîncul situaþiei, scînteie în afarã în formele cele mai variate, cînd e oapostrofã, cînd un discurs, cînd un gest, cînd o acþiune, cînd în naturã, cînd în om ;în aceastã unitate pãtrunde cea mai mare varietate ºi cu greu s-ar putea gãsi ooperã artisticã în care limita sã fie atît de desluºitã ºi de largã. În subiect nu enimic care sã constrîngã pe autor a prefera un anumit personaj, o anumitã epocã,o anumitã acþiune ; întreaga istorie, toate aspectele sub care s-a înfãþiºat omenireasînt dupã alegerea sa ; el se poate lãsa pradã talentului sãu, mîniilor sau convin-gerilor sale ; poate interpune în scopul general intenþii particulare fãrã sã scadã
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unitatea. Acest fapt dã universului creat de poet o desãvîrºitã realitate poeticã,vãzîndu-se în veºnicã unitate tot ceea ce rãsare din libertatea fiinþei omeneºti saudin întîmplare – ºi, miºcîndu-se cu un joc variat, toate contrastele, ceea ce e necesarunit cu liberul arbitru, destinul cu întîmplarea.Infernul e sediul materiei, þinutul cãrnii ºi al pãcatului ; ceea ce e pãmîntesc nunumai cã e amintire, dar chiar prezent ; osînda nu schimbã caracterele ºi pasiunile ;pãcatul ºi elementul pãmîntesc se continuã în lumea de apoi ºi se înnobileazã înacele suflete ce nu cunosc pocãinþa ; pãcat veºnic, osîndã veºnicã. În Purgatoriuînceteazã întunericul, reapar soarele, lumina inteligenþei, spiritul ; lucrurile pãmîn-teºti sînt o amintire dureroasã pe care penitentul se sileºte sã o alunge ; ºi spiritul,desprinzîndu-se de trup, se îndreaptã cãtre desãvîrºita stãpînire de sine, cãtremîntuire. În Rai, fiinþa omeneascã dispare, ºi toate formele dispar ºi se înalþã înluminã ; cu cît mergem mai sus, cu atît aceastã glorioasã transfigurare se idea-lizeazã, astfel încît în contemplarea Dumnezeirii, a Sfîntului Spirit, forma dispareºi nu rãmîne decît sentimentul.

18. Analiza esteticã a Infernului
Dacã Infernul ca lume eticã este înrãutãþirea succesivã a spiritului, aºa încîtviolenþei comune omului ºi animalelor îi urmeazã rãutatea, rãul propriu oamenilor,ºi rãutãþii, recea premeditare, aceastã concepþie e inutilã din punct de vedere poeticºi nu serveºte decît la o simplã clasificare. Ca naturã vie sau ca formã, Infernul emoartea progresivã a naturii, viaþa ºi miºcarea care încetul cu încetul dispar pînãce ajung la o desãvîrºitã imobilitate, la materia în care împreunã cu arta moare ºipoezia. De aici rezultã povestea Infernului.La început situaþia e tragicã : cauza e patima în care viaþa se manifestã cutoatã brutalitatea ei ; deoarece patima concentreazã toate forþele interioare risipiteºi împrãºtiate în viaþã în jurul unui singur punct, astfel încît spiritul capãtã con-ºtiinþa nemãsuratei sale libertãþi. Luat în el însuºi ºi izolat de fapt, spiritul are oputere nemãsuratã, ce nu poate fi înfrîntã nici de Dumnezeu, neputînd Dumnezeusã-l facã sã nu creadã, sã nu simtã, sã nu voiascã ceea ce crede, simte ºi voieºte.Nu e femeie atît de josnicã, care sã nu simtã o forþã nemãsuratã cînd e cuprinsãde patimã. «Eu te iubesc ºi te voi iubi de-a pururi ; ºi, dacã se iubeºte ºi dupãmoarte, eu te voi iubi : mai curînd cu tine în Infern decît fãrã tine în Paradis.»Acestea sînt elocventele vorbe nelegiuite care izbucnesc dintr-un suflet pãtimaº ºicare transformã în eroine pe sfioasa Julieta ºi pe nobila Francesca.Iar cînd patima vrea sã se realizeze, se ciocneºte de un alt infinit în ordineageneralã a lucrurilor din care simte cã face parte ºi înaintea cãreia e o fiinþã plã-pîndã. Rezultã de aici tragica ciocnire între patimã ºi destin, între om ºi Dumnezeu :pãcatul. În viaþã nici patima, nici destinul nu sînt în puritatea lor : patima arescãderile ºi ºovãielile ei ; destinul cîteodatã e întîmplarea sau expresia colectivã atuturor obstacolelor naturale ºi omeneºti de care se loveºte protagonistul. Însã înInfern sufletul e izolat de fapt ºi e curatã patimã ºi curat caracter, de aceea invio-labil ºi atotputernic ; destinul e Dumnezeu, în loc de dreptate divinã e legea moralã ;de aici prima parte a Infernului, unde necumpãtaþii ºi violenþii, fiinþele tragice ºipãtimaºe pãstreazã patima lor în faþa lui Dumnezeu, e tragedia tragediilor, veºnicaciocnire în proporþiile sale epice.Toatã aceastã lume tragicã e pãtrunsã de aceeaºi concepþie. Natura din Infernnu e încã hidoasã ºi urîtã ; se profileazã chiar toate caracterele, care o fac o sublimãnegaþie ; veºnicia, deznãdejdea, întunericul. Veºnicia e sublimã pentru cã-þi aratão lume viitoare de-a pururi în acelaºi punct oricît te-ai apropia de ea ; deznãdejdeae sublimã pentru cã îþi aratã o þintã ce nu se poate ajunge oricît te-ai strãdui ;
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întunericul e sublim ca nimicire a formei ºi moarte a imaginaþiei pentru acelaºimotiv pentru care sînt sublime moartea, rãul, neantul.Aceastã naturã sublimã la început e nedeterminatã, fãrã contururi, un cerc, unlac, nimic mai mult ; ai crede-o o naturã pustie, dacã n-ar umple-o veºnicia, întune-ricul, moartea ºi disperarea. Despuiatã de viaþã, de cer, de luminã ºi de speranþelesale, ea are ceva sublim care îþi aruncã în suflet groaza ; natura despuiatã defrumuseþe e un frumos negativ, plin de chin ºi de melancolie.E o naturã denaturatã, depravatã, dupã chipul ºi asemãnarea pãcatului ; cuvirtutea s-a dus ºi frumuseþea, înfãþiºarea ei.Aceastã naturã denaturatã iese la ivealã cu mai mare vioiciune în pedepse.Deoarece concepþia naturii stã neclintitã ca în arhitecturã ºi sculpturã, capãtã înpedepse toate varietãþile de atitudini ºi de miºcãri. Pedepsele sînt conºtiinþa deve-nitã materie ºi care exprimã violenþa patimii. În acea naturã veºnicã ºi întunecoasãauzi un muget, ca marea-ntãrîtatã (Infernul, V, 29) e rãsturnarea grindinii, eînteþirea mulþimilor : miºcãri dezordonate, violente ca miºcãrile sufletului.Vezi morminte arzãtoare, lacuri de sînge, pomi care vorbesc ºi se tînguiesc ;natura violatã ºi denaturatã de pãcãtos. Ciudatele îmbinãri produc efectul unorlucruri miraculoase ºi fantastice ; dar elementul fantastic e în curînd distrus ºite cuprind groaza ºi înfiorarea. Poetul ia în chip prea serios lumea sa, pentru a-ºiface din ea o desfãtare de artist ºi a ne surprinde cu lovituri de teatru : atingeºi trece ºi nu vrea sã facã impresie asupra imaginaþiei noastre, vrea sã ne izbeascãconºtiinþa.În acest fond tragic se ridicã liberã fiinþa omeneascã ºi se dezvoltã în toatãplinãtatea facultãþilor sale. Aici ieºim din abstracþiile mistice ºi scolastice ºi punemstãpînire pe realitate. Femeia nu mai e Beatrice, tipul reprezentat de trubaduri,plutind încã între idee ºi realitate ; aici capãtã caracter, are istoria ei, e o perso-nalitate bogatã ºi vie ; e Francesca din Rimini, cea dintîi femeie a lumii moderne ;omul nu mai e un sfînt cu extazuri ºi viziuni ; aici îºi are patria sa, funcþia, partidul,familia, patimile, caracterul sãu ; e Farinata, Cavalcanti, Brunetto, Pier dellaVigna, e Dante Alighieri a cãrui naturã mîndrã o cîntã Virgil :
...Suflet bune,ferice-acea ce-n sînul ei te-ncinse ! (Infernul, VIII, 44-45)

Infernul le dã o realitate mai energicã, creînd noi imagini ºi noi culori. Pierdella Vigna (Infernul, XIII, 43) jurã «pe noile rãdãcini ale pomului» sãu. Farinata zice :
mai mare-amar îmi e decît ãst pat. (Infernul, X, 78)

La vestea morþii fiului, Cavalcante
cãzu-ndãrãt ºi nu s-a mai ivit. (Infernul, X, 72)

Brunetto recomandã Tesoro al sãu în care se simte trãind încã. Capaneo poatespune : «Cum fusei viu, astfel ºi mort !». Francesca aminteºte «timpul fericit înmizerie». Infernul e piedestalul lor, pe care se înalþã «cu pieptul ºi cu fruntea»,afirmînd umanitatea lor. Rezultã situaþii ºi forme noi, care dau relief figurilor ºisentimentelor.În þinutul morþilor, se simte pentru prima datã viaþa în lumea modernã. Cefrumoasã e lumina, «dulcea luminã», pentru Cavalcanti ! Ce miºcãtor e Brunetto,care încredinþeazã lui Dante Tesoro al sãu, Pier della Vigna, care-i recomandãmemoria sa ! Cum surîde acea grãdinã a pãcatului înaintea Francescãi ! Cu
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sentimentul viu al dulcii vieþi (Infernul, X, 69, 82 ; XXVI, 26), al naturii frumoasee însoþit sentimentul familiei. Acel tatã care cade pe spate, aflînd moartea fiuluisãu ; ºi Ugolino, care, osîndit a muri de foame, priveºte în ochii fiilor sãi ; ºiAnselmuccio, care-l întrebã «ce ai ?»... ºi Gaddo, care-i zice «de ce nu mã ajuþi ?...»sînt scene unice în poezia italianã. Fiecare e într-o situaþie pãtimaºã. Sentimentele,împinse la punctul culminant, idealizeazã ºi mãresc obiectele. Totul e colosal ºitotul e natural. ªi în mijlocul tuturor personajelor troneazã Dante ; cel mai infer-nal, cel mai viu dintre toþi ; milostiv, mînios, gingaº, crud, sarcastic, rãzbunãtor,sãlbatic ; cu puternicul sãu sentiment moral, cu un cult al mãririi ºi al ºtiinþei chiarîn pãcat, cu dispreþul sãu pentru tot ce e josnic ºi ruºinos, înãlþat deasupra uneiatît de mari mulþimi, atît de ingenios în rãzbunãrile sale, atît de elocvent îninvectivele sale.

19. Analiza esteticã a Purgatoriului
Omul din Purgatoriu are sentimentele potrivite cu ceea ce Dante îºi închipuie a fistarea sufleteascã în þinutul purificãrii. Caracterul sãu e calmul interior destul deasemãnãtor cu liniºtita bucurie a omului virtuos, care în mizeria pãmînteascã, pearipile credinþei ºi ale speranþei, îºi înalþã spiritul cãtre Rai. Umbrele sînt mulþu-mite în foc ; sentimentele sînt dulci ºi cumpãtate, dorinþa lipsitã de neliniºte ºi denerãbdare. Rezultã de aici o lume idilicã, care aminteºte vîrsta de aur, unde totule pace ºi iubire ºi unde se manifestã pe deplin curatele bucurii ale artei, dulcilesentimente ale prieteniei. În aceastã lume de picturi ºi de sculpturi, Dante s-aînconjurat cu artiºti : Casella, Sordello, Guido Guinicelli, Buonagiunta da Lucca,Arnaut Daniel, Oderisi, Staþiu ; a scos episoade miºcãtoare, care fac sã vibrezefibrele cele mai delicate ale sufletului omenesc. Voi aminti întîlnirea sa cu Casella,portretul lui Sordello, plãcutele convorbiri asupra artei cu Guinicelli ºi Buonagiunta,întîlnirea cu Staþiu ºi Virgil. E o laturã a Vieþii Noi ºi tot atît de adevãratã întimpurile cînd viaþa intimã de familie, de artã ºi de prietenie era un refugiu ºiaproape un azil în furtunile vieþii publice. Cum miºcã sufletul prietenia lui Danteºi a lui Forese, fratele lui Corso Donati, duºmanul de cãpetenie al lui Dante ºi aceaîntrebare ce o face asupra Piccardei ! Miºcãrile neaºteptate de iubire ºi de admiraþiesînt prinse atît de reuºit, încît rãmîn astãzi încã vii înaintea poporului, cum e acel«O» lung ºi întunecat al sufletelor care vãd umbra lui Dante ; sau comparaþia cuoile, ºi calmul lui Sordel cum face un leu cînd stã-n odihna sa, schimbatã curepeziciune într-un atît de viu avînt de iubire ; ºi Staþiu care aleargã în întîm-pinarea lui Virgil pentru a-l îmbrãþiºa, uitînd cã e o umbrã, ºi ceata sufletelor înjurul lui Dante aproape uitînd cã merg sã spele-a lor pãcate (Purgatoriul, VI, 66 ;II, 75) ºi Casella care se desprinde ºi se aruncã în braþele lui Dante :

Nãluci ce numai par cã au o viaþã !de trei ori vrînd sã-l am la piept, bãtuide trei ori pieptu-mi, gol avînd în faþã. (Purgatoriul, II, 79)
Aceastã intimitate, aceastã pãstrare în suflet a unui colþiºor ascuns pentrulume, rezervat familiei, prietenilor, artei, naturii, aproape un templu familiar, denepãtruns pentru profani, este lumea reprezentatã în Purgatoriu. Amintirea întîm-plãrilor celor mai triste este lipsitã de amãrãciune, îndulcitã de speranþele ultimeizile. Manfred nu are nici o insultã pentru duºmanii sãi : cere iertare cînd el a ºi iertat :

plîngînd mã detei rob Celui ce vreacu drag sã ierte-oricui orice greºale.(Purgatoriul, III, 119-120)
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Buonconte de Montefeltro povesteºte împrejurãrile cele mai sfîºietoare ale morþiisale cu un sînge rece ºi cu o seninãtate pe care ai putea-o socoti nepãsare, dacã nuþi-ar dezvãlui taina, sentimentul exprimat în aceste versuri :
Aci-mi pierdui vederea, iar cuvîntuldin urm-al Maicii nume-mi fu, ºi-apoiacolo gol lãsatu-mi-am vestmîntul. (Purgatoriul, V, 100-102)

Fiecare a pãstrat în acel colþiºor templul sãu familiar. Ce drag ne e acel Foresecu acele vorbe :
Iubita-mi vãduvioarã, Nella... (Purgatoriul, XXIII, 92)

ªi Buonoconte aminteºte pe Giovanna sa ºi pe ceilalþi care l-au uitat ; Manfredvrea sã fie amintit Constanþei ; Iacopo, concetãþenilor sãi, ca sã se roage pentru el ;singuratica Pia nu are nici un nume în acel sanctuar familiar ºi nu e decît Dantecare-ºi poate aminti de ea :
vorbeºte ºi de mine-atunci ! Sînt Pia (Purgatoriul, V, 133)

Aceastã lume atît de iubitoare e pãtrunsã de melancolie, sentiment nou, careva avea o atît de mare precãdere în poezia modernã ºi produs aici în Purgatoriu.Acest sentiment te cuprinde ascultînd pe Pia, atît de delicatã în singurãtateasufletului sãu ; ºi totuºi, era mãritatã, aminteºte giuvaerul, gajul dragostei. Duioºiaºi gingãºia sentimentelor dispune sufletul la melancolie, deoarece melancolia nu edecît o durere blîndã, durere îndulcitã de imagini scumpe ºi duioase. Ea cere decisufletele reculese, care sã trãiascã în închipuire, sã fie îngîndurate, nu tulburatede lume, în intimitatea lor. Melancolia e fructul cel mai delicat al acestei lumiintime. Cum te pãtrunde în suflet ceasul acela în care rîndunica începe tristele-itînguiri, aproape de zorii dimineþii, ºi acel clopot din depãrtare :
ce-a zilei moarte-acolo parc-o plînge (Purgatoriul, VIII, 6)

ºi acea orã a serii în care marinarii pleacã ºi se-nduioºeazã gîndindu-se la
...ziua cînd le-au zis «drum bun» ai lor (Purgatoriul, VIII, 3)

20. Analiza esteticã a Paradisului
Vine Paradisul : altã concepþie, altã viaþã, altã formã. Raiul este þinutul spiritului,ajuns în libertate, eliberat de trup ºi de simþuri ; de-aici rezultã suprasensibilulsau, cum zice Dante, trecerea «dincolo de umanitate», dincolo de ceea ce e omenesc.E acel þinut al filosofiei pe care Dante voia sã-l facã realitate pe pãmînt ;þinutul pãcii, unde inteligenþa, dragostea ºi acþiunea sînt acelaºi lucru. Amorulconduce spiritul la suprema inteligenþã ºi suprema inteligenþã e în acelaºi timpsuprema voinþã. Triada e în acelaºi timp unitate. Cînd omul e înãlþat de dragostepînã la Dumnezeu, se obþine îmbinarea elementului uman cu cel divin, binelesuprem : Raiul.Acest ascetism ºi acest misticism nu sînt o doctrinã abstractã ; sînt o formã avieþii omeneºti. Existã în spiritul nostru ceva transcendental, ceea ce se numeºtesentimentul nemãrginirii, a cãrui existenþã se observã mai clar la naturile alese.
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Aceastã lume de apoi întrezãritã în extaz, în vis, în viziuni, în alegorii ca înPurgatoriu e aici în esenþã cea mai curatã : e Raiul, care, întrezãrit în viaþã, areo formã ºi poate fi artã ; nu se pricepe însã cum, vãzut acum în puritatea sa, caþinut al spiritului, poate avea o reprezentare. Raiul poate fi un poem liric, care sãcuprindã nu descrierea lucrurilor care sînt deasupra limitelor formei, ci nelãmuritanãzuinþã a sufletului cãtre nu ºtiu ce dumnezeiesc (Paradisul, III, 59) ºi chiaratunci obiectul dorinþei îºi capãtã frumuseþea din imagini pãmînteºti.Pentru a face artistic Raiul, Dante a închipuit un Rai pãmîntesc, accesibilsimþurilor ºi imaginaþiei. În Raiul teologic nu e cîntec, nu e luminã, nu e zîmbet.Dante însã, fiind spectatorul pãmîntesc al Raiului, îl vede numai cu forme pãmîn-teºti. Astfel poetul a putut împãca teologia cu arta. Raiul teologic e spiritul înafarã de simþuri, de imaginaþie ºi de inteligenþã ; Dante îi dã înfãþiºare omeneascãºi îl face accesibil simþurilor ºi inteligenþei. Sufletele rîd, cîntã, vorbesc ca oamenii.Aceasta face ca Raiul sã fie accesibil artei.Iubirea, fericirea, contemplarea iau o formã luminoasã, spiritele se scaldã înraze de iubire ; fericire ºi veselie sclipesc în ochi ºi lucesc în zîmbet ; adevãrul eredat ca într-o oglindã, în înfãþiºarea divinã.Sentimentele de iubire ºi gîndurile sufletelor se aratã cu luminã ; mînia SfîntuluiPetru face sã roºeascã întreg Raiul.Pentru exprimarea acestor gradaþii, unica formã e lumina. Din aceastã cauzãnu se gãsesc în Rai, ca în Infern ºi Purgatoriu, diferenþe calitative, ci numai canti-tative ; un mai mult ºi un mai puþin. La început lumina nu e atît de vie pentru aascunde figura omeneascã ; cu cît urci însã, cu atît lumina ascunde formele caîntr-un sanctuar. Cum e lumina, tot astfel e ºi rîsul Beatricei, un crescendo superiororicãrei determinãri ; imaginaþia, creînd, nu poate urmãri inteligenþa care distinge.Poetul întrebuinþeazã toate forþele geniului sãu, conºtient de greutatea încercãrii.La început, înfierbîntat de aceastã lume, fãptura sa ; atras de noutatea ºiminunãþia fenomenelor ce i se înfãþiºeazã ; imaginile ies vii, alese, rare ; apoi,aproape obosit, poetul devine arid ºi cade în subtilitãþi, dar îl vezi ridicîndu-se ºiurcînd din ce în ce mai mult cãtre o înãlþime ce nu se poate ajunge, senin, în extaz ;s-ar zice cã greutatea îl atrage, noutatea îl îmbãrbãteazã, nemãrginirea îl transportã.Împãrþirea moralã a Raiului dupã diferitele grade de fericire are forma sa îndiferitele grade de luminã.Lumina, hainã ºi vãl al sufletelor, e singura rãmãºiþã din toate formele pãmîn-teºti ºi nu e formã curatã, ci simplã amãgire ºi închipuire a ochiului omenesc. Eaînsãºi e fericirea ºi bucuria sufletelor, care capãtã acea înfãþiºare în ochii lui Dante.Aceste aparenþe ale unei bucurii interioare se modeleazã, se determinã, seprofileazã în chipurile cele mai variate ºi nu sînt altceva decît sentimentele saugîndurile sufletelor care se manifestã în acele forme. De aici rezultã natura Raiuluiîn diferite feluri modelatã ºi reprezentatã, care capãtã o înfãþiºare cînd de vultur,cînd de cruce, cînd de cerc, cînd de constelaþie, cînd de scarã, cu forme noi ºiminunate. Aceste îmbinãri de luminã nu sînt decît grupuri de suflete care exprimãgîndirea lor cu miºcãrile ºi gesturile lor. Pentru a putea fi înþelese aparenþeleacestei lumi de luminã, poetul trage dupã sine natura pãmînteanã, culege din eafenomenele cele mai trecãtoare, mai delicate ºi face din ele oglinda naturii cereºti.Astfel pãmîntul reintrã în Rai nu ca un element substanþial, ci ca imagine : apa-renþã a aparenþelor cereºti. Pãmîntul face plãcut acest Rai al lui Dante ; senti-mentul naturii e acela care rãspîndeºte viaþa în aceste îmbinãri ingenioase ºisimbolice. Pãmîntul îºi are ºi partea sa de Rai ºi e în acele fenomene care îmbatã,înalþã sufletul ºi îl predispun la duioºie ºi iubire ; gãseºti aici tot ce e pe pãmîntmai vaporos, mai ºters, mai gingaº. ªi cum impresia esteticã naºte tocmai dinacest adînc sentiment al naturii pãmînteºti, se întîmplã ca cititorul sã-ºi amin-teascã comparaþia, aproape fãrã a-ºi mai da socotealã la ce se referã.Dar lumina e nepotrivitã cu fericirea. Îþi dã aparenþa, dar nu sentimentulºi ideea. Rãsar deci douã alte forme : cîntul ºi viziunea intelectualã. Ceea ce în
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Purgatoriu e prietenie, în Rai e dragoste, înflãcãrare de dorinþã potolitã întotdeauna,niciodatã satisfãcutã, nesfîrºitã ca ºi spiritul. Stare liricã ºi muzicalã, care îºi areexpresia în melodie ºi cînt. Identitatea sentimentului dus pînã la entuziasm facesã se nascã afinitatea sufletelor ; persoana nu e individ, ci grupare cum e mulþimeaîn zilele mari ale vieþii publice. Grupurile aici nu sînt coruri, care însoþesc ºicompleteazã acþiunea individualã, dar sînt individualitatea însãºi, împrãºtiatã întoate sufletele, ºi, dacã vrem sã le numim coruri, sînt corurile unor fiinþe nevãzuteºi unite, ale lui Cristos, ale Fecioarei Maria ºi ale lui Dumnezeu.În Infern domneºte natura anarhicã : formele sale capãtã deosebiri de tot felul,evidente, deosebite, masive ºi personale. În Purgatoriu materia nu mai e substanþã,ci un moment ; spiritul capãtã conºtiinþa forþelor sale ºi, luptînd ºi suferind, îºirecapãtã libertatea ; realitatea e în imaginaþie, amintire a trecutului de care seelibereazã, avînt cãtre viitorul de care se apropie ; din aceastã cauzã formele salesînt mai mult nãluci ºi produse ale imaginaþiei decît lucruri reale : picturi, visuri,viziuni de extaz, simboluri ºi cînturi. În Rai spiritul liber de acum se apropie dintreaptã în treaptã de Dumnezeire ; diferenþele calitative dispar ºi toate formeleplutesc în simplicitatea luminii, în melodia muzicalã fãrã nuanþã, în ideea purã.Acel þinut al pãcii, cîntat de toþi, acel þinut al lui Dumnezeu, acel þinut al filosofiei,acea lume de apoi, zbucium ºi dragoste a atîtor spirite, e transformat aici în reali-tate. Concepþia noii civilizaþii din care se gãseau ici ºi colo urme întunecoase ºirisipite se gãseºte aici într-o nesfîrºitã unitate, care cuprinde în adîncul sãu totceea ce se poate ºti, toatã cultura ºi toatã istoria. ªi cel ce construieºte un materialatît de vast pune toatã seriozitatea artistului, a poetului, a filosofului, a creºti-nului. Conºtient de înaltele sale sentimente morale ºi de puterea sa intelectualã,îi stau înainte, ca un viu imbold la muncã, patria, posteritatea, îndeplinirea aceleisfinte misiuni pe care Dumnezeu o încredinþeazã geniului : imbolduri vii, în caresînt purificate acele elemente mai puþin nobile : iubirea de partid, rãzbunarea,patimile exilatului. Gãsim aici, în toatã sinceritatea, omul întreg, acela al lui Adamºi acela al lui Dumnezeu. Încetul cu încetul, acea lume a imaginaþiei devine partedin fiinþa sa, tovarãºul sãu pînã-n ceasul de pe urmã ºi poetul pune în ea, ca ºi-ncartea aducerii-aminte, rãsunetul durerilor sale, al speranþelor ºi blestemelor sale.Nãscutã dupã asemãnarea lumii care-l înconjura, simbolicã, misticã ºi scolasticã,acea lume se transformã, se coloreazã ºi se încarneazã din substanþa sa, devinefiica sa, portretul sãu. Mintea poetului dispreþuieºte ce e superficial, priveºte înadîncul lucrurilor ; imaginaþia sa nu suferã abstracþia, dã formã tuturor lucrurilor.De aici rezultã acea intuiþie clarã ºi adîncã, care e caracterul geniului sãu. Nunumai obiectul i se prezintã cu forma sa, dar ºi cu impresiile ºi sentimentele sale.Rezultã o formã care e în acelaºi timp imagine ºi sentiment : imagine caldã ºi vie,sub care se vede culoarea sîngelui, miºcarea patimii. ªi cu imaginea s-a spus totul ;el nu mai întîrzie asupra ei, nu o dezvoltã, trece uºor de la un lucru la altul ºidispreþuieºte elementele accesorii. Pentru a obþine efectul, adesea îi ajunge o sin-gurã vorbã înþelegãtoare, care-þi oferã un grup de imagini ºi sentimente ºi adesea,în timp ce cuvîntul zugrãveºte fie numai cu cadenþa sa, armonia versului exprimãsentimentul. Totul e fond, totul e lucruri ; lucruri închegate în animata lor unitate,nedescompuse de reflexie ºi analizã. Pentru a spune cu Dante, lumea sa e un volumrãsfoit. E o lume muncitã, retrasã în sine, puþin comunicativã, ca o frunte poso-morîtã de un gînd ce o munceºte. În acele adîncimi sapã secolele ºi gãsesc de-apururi noi inspiraþii ºi noi idei. Acolo trãieºte învãluitã, încã spinoasã ºi plinã detaine, acea lume care, supusã analizei, umanizatã ºi fãcutã realitate, se numeºteîn zilele noastre literaturã modernã !”.
Aceste pagini ale lui De Sanctis am voit sã le citez – în locul unor pagini alemele, în mare parte scrise, pe care le-aº fi putut uºor completa – pentru a da o ideecititorului de una din cele mai minunate reconstruiri critice ale artei lui Dante pecare o are literatura italianã ºi universalã. E mult însã de cînd nu mai scriu pentru
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mine, ci pentru alþii ºi, scriind, încerc sã uit persoana mea ºi modestul renume cei-ar putea veni de la o atitudine personalã. Am ºi eu ideile mele asupra Comedieiºi poate cîndva le voi expune. Aceasta nu mã împiedicã însã ca, înaintea unei atîtde mari forþe de analizã ºi sintezã, de gust desãvîrºit ºi de agerã ºi foarte limpedeviziune de ansamblu, cum se desprinde din paginile citate, sã nu-mi plec frunteacu modestie ºi sã-mi amintesc unele cuvinte ale marelui meu maestru BonaventuraZumbini, al cãror adevãr eu însumi l-am putut controla de atîtea ori : „Ori de cîteori credem a spune ceva nou cu privire la un autor de care s-a ocupat ºi De Sanctis,ºi curiozitatea ne îndeamnã a controla aprecierea noastrã cu a sa, rãmînem uimiþia constata cã, cel puþin în germen, ideea noastrã se gãseºte la dînsul, astfel încîtîn cazurile cele mai fericite trebuie sã ne convingem cã nu am fãcut altceva decîtsã dezvoltãm acea idee, scoþînd din ea concluziile logice”. ªi apoi aici trebuia spusãaprecierea cea mai definitivã ºi mai cumpãnitã de timp asupra artei lui Dante ;o apreciere care astãzi încã este de acord cu sensibilitatea noastrã, încît ne face sãuitãm cã a fost scrisã în 1869-1871, ºi poate într-o epocã mai îndepãrtatã încã,atunci cînd, exilat din patrie, marele critic italian fãcea cursuri de literaturã laInstitutul politehnic federal din Zürich în admiraþia ºi uimirea elevilor ºi colegilor,printre care Jakob Burckhardt ºi Friederich Theodor Vischer.

21. Operele minore : tratatul
De vulgari eloquentia

Dante a mai scris ºi alte opere în latineºte, în afarã de cele trei în italieneºte (VitaNuova, Convivio ºi Divina Commedia), atît de strîns legate între ele ºi despre carene-am ocupat pînã acum. Operele latine sînt : De vulgari eloquentia, De Monarchia,treisprezece Epistolae nu toate autentice, patru Eclogae, un tratat De forma et situduorum elementorum, aquae videlicet et terrae, cunoscut mai mult sub numele deQuaestio de aqua et terra ; în afarã de aceasta, o culegere de poezii lirice, cunoscutesub numele de Canzoniere.De vulgari eloquentia e preþios pentru noi, întrucît ne pãstreazã ideile lui Danteasupra limbii, înþeleasã ca ºtiinþã a vorbirii, ºi poate fi socotitã ca un adevãrattratat medieval de lingvisticã. El pleacã de la nevoia de a fixa ºi pentru limbaitalianã acele legi care existã în limba latinã, care, tocmai din acest punct devedere, fu numitã de oamenii Evului Mediu gramaticã. În acest tratat Dante abor-deazã cum poate problema originii limbii, a cãrei monogenezã o admite, bazîndu-sepe povestirea biblicã a Turnului lui Babel ; încearcã mai întîi o clasificare a diver-selor limbi ºi una a dialectelor italiene, pe care le examineazã unul cîte unul, pentrua dovedi cã nici unul din ele (nici mãcar cel florentin) nu e vrednic sã fie ridicatla demnitatea de limbã literarã. Dupã Dante, acel volgare illustre, cardinal, aulic,curial, trebuie sã vinã de la o alegere fãcutã de persoane culte din pãrþile cele maibune ale tuturor dialectelor italiene. În cartea a doua trateazã despre deosebitelefeluri de stil ºi de aici expune regulile dupã care trebuie compusã o canþonã, formãpoeticã exclusivã a stilului nobil, pe care el îl numeºte tragic. Opera rãmîne aiciîntreruptã, dar, desigur, ar fi tratat ºi despre baladã ºi sonet ca forme poeticepotrivite stilului popular, adicã comic, ºi altor subiecte privitoare la retorica ºistilistica medievalã. De vulgari eloquentia trebuie consideratã ca fãcînd parte dinacelaºi fel de opere didactice cãrora îi aparþin numeroasele arte poetice medievale,de care s-a ocupat de curînd atît de bine Faral (Les arts poétiques du XII-ème etXIII-ème siècle, Paris, Champion, 1923), cu deosebirea cã Dante se ocupã de legilestilistice ale limbii italiene, ºi nu ale limbii latine, ceva în felul acelor Las leysd’Amor privind limba provensalã. Importanþa unor astfel de teorii a fost destul debine vãzutã de Faral, care scrie (p. XVI) : Elles n’ont pas été des élucubrations
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stériles ; les écrivains s’en sont nourris ; et quand on aura démêlé les répercussionssur leurs œuvres (ceea ce Faral însuºi a încercat în reuºitul sãu studiu asupraPastourelei în Romania, XLIV, 204-259), l’histoire littéraire aura fait un gain appré-ciable, on aura saisi un des ressorts importants de la création artistique : le métierà côté du génie, métier qui, au moyen âge a eu une importance aussi grande qu’àn’importe quelle époque.În aceasta consistã importanþa operei De vulgari eloquentia. Pãcat cã tratatula fost întrerupt tocmai la punctul cînd ar fi putut sã ne dea date importante asupraideilor stilistice ale autorului.

22. De Monarchia
De Monarchia ne pãstreazã ideile politice ºi sociale ale lui Dante ºi ne face sã nedãm seama de toatã importanþa acelor lupte de supremaþie între papã ºi împãrat,despre care am pomenit la începutul acestor pagini. Pentru a susþine supremaþiapapei s-au ridicat încã din secolul al XIII-lea decretaliºtii ; pentru a susþine pe aceeaa împãratului au fost giuriºtii. „Aceºtia din urmã, încã din timpul lui Barbarossa,prin gura doctorilor bolognezi au afirmat cã singura autoritate e aceea a împãra-tului, ºi Bartolo din Sassoferrato ajungea pînã a socoti eretic pe acela care nu orecunoºtea. În schimb, decretaliºtii, fondîndu-se pe argumente scoase din Biblie ºipe aºa-zisa Donaþiune a lui Constantin, susþineau cã pontificele era suveranulsuprem ºi autoritatea lui era singura nemuritoare ºi «atotstãpînitoare»” (Bertoni,Dante, Genova, Formiggini, 1913, pp. 41-42). Dante însã, tot susþinînd (în cartea I)cã monarhia e necesarã pentru binele omenirii ; cã (în cartea a II-a) pe dreptpoporul roman îºi atribuise stãpînirea asupra lumii ; cã (în cartea a III-a) auto-ritatea imperiului nu depinde de papã, ci de-a dreptul de Dumnezeu, recunoaºtetotuºi cã împãratul trebuie sã aibã faþã de papã acel respect de care primogenitusfilius debet uti ad patrem : ut luce parternae gratiae illustratus, virtuosius orbemterrae irradiet cui ab Illo solo prefectus est, qui est omnium spiritualium et tempo-ralium Gubernator (III, XVI, 18).

23. Epistolele, Quaestio de aqua
et terra ºi Eglogele

Epistolele au fost socotite multã vreme apocrife ºi considerate ca niºte exercitãriretorice ale lui Boccaccio ºi ale altora. Astãzi se procedeazã cu mai multã precau-þiune cînd se neagã cã ar fi ale lui Dante, ºi ediþia criticã a Societãþii DanteºtiItaliene îi atribuie chiar treisprezece, pentru a nu mai vorbi de multe altele rãtãcite.Printre cele mai de frunte sînt acelea adresate lui Henric al VII-lea de Luxemburgcardinalilor adunaþi în conclav la Carpentras pentru a-i îndemna sã aleagã unpapã italian, unui prieten florentin, în care refuzã de a se întoarce în patrie încondiþii umilitoare, ºi, mai ales, aceea adresatã lui Cangrande della Scala, în care,oferindu-i Paradisul, vorbeºte pe larg de înþelesurile adînci ale operei sale nemuri-toare. Pentru a da o pildã de stilul lui Dante în aceste Epistolae ºi în acelaºi timpa scoate în evidenþã nobleþea moralã ºi demnitatea caracterului sãu, sã transcriemaici ultimele cuvinte ale epistolei Ad amicum florentinum : Non est haec via redeundiad patriam, pater mi ; sed si alia per vos ante aut deinde per alios invenitur quefamae Dantisque honori non deroget, illam non lentis passibus acceptabo ; quodsi per nullam talem Florentia introitur, numquam Florentiam introibo. Quidne ?nonne solis astrorumque specula ubique conspiciam, nonne dulcissimas veritates
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potero speculari ubique sub caelo, ni prius inglorium imo ignominiosum populo
Florentinaeque civitati me reddam ? Quippe nec panis deficiet (XII, 8-9).În tratatul Quaestio de aqua et terra e dovedit fals cã apa, în sfericitatea ei,poate fi în vreo parte mai înaltã decît pãmîntul ce iese din suprafaþa ei. Acesttratat e rãsunetul discuþiei susþinute la Verona de Dante, înaintea întregului clerveronez („în afarã de unii, care, înflãcãraþi de un amor propriu excesiv, nu admitpostulatele altora ºi, sãraci cu duhul, pentru a nu pãrea cã aprobã excelenþa altora,se abþin sã intervinã în discuþiile lor”), în ziua de 20 ianuarie 1320.

Eglogele aparþin unui moment din viaþa poetului în care, pentru a face pe placulprofesorului de gramaticã bolognez Giovanni del Virgilio, care-l îndeamnã sãscrie ceva ºi pentru literaþi (adicã poezii în latineºte) ºi împins de dorinþa de aobþine încununarea poeticã (laurea poetica), care se obiºnuia a se acorda cu marepompã ºi era într-o oarecare mãsurã o recunoaºtere oficialã, se lasã convins a scriedouã Egloge de imitaþie ºi inspiraþie virgilianã, în care îºi ia numele de Tityrus, ºiSer Dino Perini (un concetãþean, tovarãº de exil) pe acela de Melibeus, iar Giovannidel Virgilio pe acela de Mopsus. La sfîrºitul celei dintîi, el afirmã cã pentru a seface plãcut lui Mopsus, adicã lui Giovanni del Virgilio, care îi imputase de a fi„aruncat perlele porcilor ºi a fi împovãrat pe Muze cu haine nedemne de ele”, el va„mulge cu propriile-i mîini acea drãgãlaºã oiþã (poezia bucolicã) atît de bogatã înlapte, pe care Melibeus o cunoaºte foarte bine, ºi va umple zece doniþe pe care i leva da în dar”.Zece deci ar fi trebuit sã fie Eglogele pe care Dante îºi propunea sã le scrie, darnu scrise decît douã, din care ultima, Dante dîndu-ºi sfîrºitul, nu putu fi trimisãlui Giovanni del Virgilio. Opere de bãtrîneþe ale marelui poet, ele sînt pline de otristeþe resemnatã, printre care se strecoarã ici ºi colo speranþa de a obþine cununade laur, nu la Bologna, unde prietenul profesor de gramaticã îl invitase, dar laFlorenþa, în frumosul sãu baptister San Giovanni, printre concetãþenii sãi, alecãror cruzimi ºi ofense e gata sã le uite. „O, Melibeu – rãspunsei –, gloria poeþilorºi numele însuºi e de acum înainte împrãºtiat de vînturi ! Mai bine sã pregãtescpentru triumf (cu alte cuvinte : pentru moarte, socotitã ca victoria spiritului asupra
materiei) pãrul sur, dacã vreodatã mã voi întoarce sã-l ascund sub ghirlandele defrunze pe þãrmul Arnului din locul meu natal, acolo unde cîndva era auriu !”E, dupã cum se vede, o speranþã nedesluºitã, inconsistentã, literarã ºi poeticã,mai mult decît realã. Acel „dacã mã voi întoarce vreodatã” ne dovedeºte cã poetulînsuºi nu mai crede în ea, cã e bãtrîn ºi obosit, schimbat de cum fusese odinioarã.

24. Dante ºi Coºbuc
Nu ne mai rãmîne decît sã spunem cîteva cuvinte referitoare la Dante ºi Coºbucºi apoi a ne lua rãmas-bun de la aceste pagini ale noastre (ale lui Dante, de bunãseamã ºi ale lui Coºbuc, dar ºi întru cîtva ale mele, cel puþin pentru marea dragostecare m-a cãlãuzit ºi pentru marea muncã ce mi-au cerut), cu dorinþa ca publiculromânesc sã pãstreze acestei noi ediþii, mai elegantã ºi mai completã decît cea dintîi,aceeaºi bunãvoinþã ce a arãtat-o primei ediþii, epuizatã în aºa de scurtã vreme.L-am cunoscut pe Coºbuc în vara anului 1915 la Tismana.Comunicaþiile cu Italia erau întrerupte din pricina rãzboiului ºi eu eramîn cãutarea unui loc de vilegiaturã, liniºtit, departe de zgomotul oamenilor, undesã mã fi putut odihni ºi unde sã fi putut pregãti pentru anul urmãtor cursuldespre Umanitatea ºi modernitatea lui Dante, cînd, vorbind cu librarul Sfetea înlibrãria lui din Calea Victoriei, unde mã dusesem sã arunc ochii pe la noutãþi,acesta-mi spuse : „Veniþi la Tismana : liniºte, tãcere, dumbrãvi minunate ºi ape
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curgãtoare care þîºnesc de pretutindeni. Puþini cãlãtori ºi aleºi pe sprînceanã. Spresfîrºitul lui iulie are sã vinã ºi Coºbuc”.Auzisem vorbindu-se prea bine de Tismana, dar ceea ce mã hotãrî mai mult sãmã duc fu posibilitatea de a-l cunoaºte personal pe Coºbuc, care, dupã Eminescu,era poetul meu de predilecþie ºi despre a cãrui traducere din Divina Commedia mise spuseserã lucruri minunate.Plecai aºadar la Tismana (pe care o gãsii încîntãtoare ºi mai presus de aºtep-tãrile mele !) ºi începui sã pregãtesc cursul, în chioºcul din faþa cascadei, avînddinaintea ochilor o inscripþie foarte ameninþãtoare în ortografia bãtrîneascã a auto-rului ei (prof. Gîrbea) : Nu stricà ce n’ai fãcutú !Spre sfîrºitul lui iulie a venit ºi Coºbuc, cãruia i-am fost pe datã prezentat, darpînã în seara aceea nu avusesem niciodatã prilejul de-a rãmîne mai multã vremeîn tovãrãºia lui.Mi-amintesc ca ºi cum ar fi acum ! Dupã ce o domniºoarã anonimã se ridicasede la pian, unde asasinase o nocturã de-a lui Chopin, rãmãseserãm singuri în„salon” cîteºitrei : Coºbuc, Castaldi ºi cu mine.Castaldi începu sã se jeluiascã de asasinarea lui Chopin, la care asistaserãmcu puþin mai înainte îngroziþi ; ºi cum caietul rãmãsese deschis la pian, se ridicãºi executã dînsul aºa de magistral bucata aceea, fãrã tours de force, dar cu totsufletul ºi cu acea finã intuiþie a stilului autorilor celor mai deosebiþi, ce înve-dereazã într-însul nu numai compozitorul, criticul muzical, dar ºi maestrul minunatde compoziþie ºi armonie.Dupã aceea (lucru straniu la acest artist, atît de contrar a se produce !) dînsulîncepu o improvizaþie furtunoasã, plinã de pasiune, care ne rãscolise ca un uraganºi care ne lãsã înmãrmuriþi ºi gînditori.Coºbuc, mai cu seamã, era fericit. Ochii îi strãluceau de emoþie. Voi sã îmbrã-þiºeze pe maestru ºi porunci sã se aducã cîteva sticle.Petrecurãm toatã noaptea discutînd despre artã, literaturã ºi sorbind cãlugã-
reºte (teologaliter !) bãutura dionisiacã. Beam cîte puþin ºi la rãstimpuri ; discutamliniºtiþi, senini, cu lungi pauze de tãcere ºi reculegere.Din cînd în cînd îmi pãrea cã aº fi asistat la un symposion platonic.Cam pe la trei dupã miezul nopþii, Castaldi se duse la culcare ºi rãmaserãmnumai noi doi, ca sã discutãm despre Dante.Din seara aceea furãm nedespãrþiþi, ºi nedespãrþitã de noi fu umbra severã alui Dante.În fiecare zi, pe la cinci dupã prînz, plecam pe jos spre sat. Pe drum, mergîndpe lîngã malul pîrîului cu apã limpede ºi ºopotitoare, Coºbuc îºi scotea ghetele dinpicioare, îºi sumeca pantalonii ºi intra cu picioarele goale în apã. Fãcea – cumspunea dînsul – cura lui Kneipp ! Eu rãmîneam sã mã plimb pe mal ºi mã gîndeamla Socrate care, rãcorindu-ºi picioarele în apa Ilisului, discuta cu Fedru la umbraagnocastului. Ajunºi în sat, intram la cîrciumã (o cîrciumã frumoasã ºi tare curatã,cu ferestrele împodobite cu muºcate roºii ca focul !), ceream o oca de vin, pîine ºibrînzã ºi þãrãneºte ºi româneºte continuam sã vorbim despre Dante.„Mãi, mare ºarlatan e acest Dante al dumneavoastrã ! Mare ºarlatan ! A pusstãpînire pe mine ºi nu mã lasã ! Ce am eu cu el ? ªi totuºi îmi place, îmi place maiales pentru obscuritãþile lui ! Cîte lucruri nu sînt în Divina Comedie ! Dar trebuiesã ºtii cum s-o citeºti ! Comori sînt, nu altceva, dar ascunse ! ªi apoi cum ! ªi lumeacrede cã se poate citi aºa, ca un fleac oarecare.”ªi-mi povestea cum din întîmplare a venit în contact cu Dante.„Tatã-meu era popã. Dumnezeu ºtie cum a ajuns la urechea lui cã Dante ãstaar fi scris ceva în care se vorbea de Iad, Purgatoriu ºi Rai.«Mãi, Gheorghe – îmi zise el într-o zi – tu care ai învãþat ºi ºtii atîtea ºi atîtea,
de ce nu-mi cauþi ceva despre Dante ãsta !»
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«Da, tatã, am sã caut !» – i-am rãspuns fãrã multã hotãrîre, convins cã ar fivorba numai de o toanã a bãtrîneþii.Însã bãtrînul stãrui, ºi eu sfîrºii cu cumpãrarea unei traduceri nemþeºti aComediei ºi cu traducerea ei în româneºte (numai ca sã-l mulþumesc !) a celor dintîitrei cîntece ale Infernului. Din clipa aceea Dante a pus stãpînire pe mine. Mãi,mare ºarlatan !”Trebuia sã-l fi auzit cu cîtã patimã ºi ce zîmbet ºiret ºi ce sclipire a pupilelorfixate în depãrtare, urmãrind un gînd ascuns, ºi cu cîtã îngãduitoare ºi minunatãdare din cap repeta vorbele acelea, care exprimau pentru dînsul cea mai înaltãformã de admiraþie : „Mãi, mare ºarlatan !”.La întoarcere vorbeam de altceva. Un buhai fioros la înfãþiºare pe care îl întîl-neam regulat în mijlocul drumului, dar care, foarte cuminte, la apropierea noastrãse dãdea la o parte, aproape sã cadã în ºanþul care mãrginea drumul, îi da prilejulsã spunã cã mulþi oameni sînt la fel, se-ncruntã, voiesc sã parã posaci ºi rãi ºi sîntcele mai blajine fiinþe de pe lumea aceasta ; incapabili sã smulgã cuiva un fir depãr, paºnici, buni la inimã, uneori chiar fricoºi ! Apoi îmi vorbea de dragosteaþãranului transilvãnean pentru vite, de grija pe care o pune în creºterea lor, depoezia vieþii de la þarã, de creºterea zdravãnã, sãnãtoasã ºi severã ce a primit-oîn casa pãrinteascã. Apoi se apleca sã ia de jos o rãmuricã ºi rîdea de frica mea dea intra cu picioarele goale în apã ; aducea laude curei Kneipp ºi încerca pentru asuta oarã sã mã converteascã la aceasta. Povestea cîte o anecdotã care ne fãcea peamîndoi sã rîdem pe spinarea lui Iþic ªtrul sau a Raºelei ; ºi ne întorceam la vilaSfetea pe la ora prînzului.Dumbrãvile rãsunau la sunetul rãguºit al cornului de vînãtoare, care chema lamasã pe vilegiaturiºti ; iar eu citam versurile lui Tasso :
Chiama gli abitator dell’ombre eterneil rauco suon della tartarea tromba.

Apoi rîdeam ºi ne duceam la masã. Dar seara, cînd mesele erau golite ºi vilegia-turiºtii erau duºi cu toþii la culcare, rãmîneam singuri numai noi doi, înaintea uneisticle (o oca la doi inºi !) de cel mai bun vin de Odobeºti ºi... vorbeam de Dante...În tãcerea solemnã a nopþilor de varã, adîncurile de umbrã care se deschideau înpãdure (acolo unde raza lunii cãlãtoare printre vîrfurile copacilor nu izbutea sãpãtrundã prin desul frunziº) luau înaintea ochilor noºtri înfãþiºarea prãpastieiinfernale ; muntele din faþã lua forma sfîntului munte al Purgatoriului ºi stelele,sclipind deasupra capetelor noastre, ni se pãreau a se învîrti cu cereasca melodiede care Dante pomeneºte în Paradis.Ce mi-a spus Coºbuc în nopþile acelea de varã ? E greu de spus, ºi niciodatãn-am sã-mi iert greºeala de a nu le fi scris a doua zi. Coºbuc însã era foarte gelosde sistemul lui personal de interpretare a Divinei Comedii ºi mai mult fãcea aluziidecît spunea. Mi-a spus cã a început a traduce Divina Comedie dupã o traduceregermanã ; cã ceea ce a publicat la început în Convorbiri literare nu reprezintã decîtaceastã dintîi traducere ; cã pe urmã a învãþat italieneºte ºi s-a dus la Florenþapentru a învãþa limba mai bine ºi pentru a face cercetãri în bibliotecile de pe acolo ;cã pe urmã, dupã ce a tradus direct de pe originalul italian Purgatoriul ºi Paradisul,a revenit asupra traducerii Infernului, refãcînd-o de la capãt ; cã la Florenþa ar fidat de acel sirventese (pe care toatã lumea îl crede pierdut) în care Dante pome-neºte numele celor 60 de femei mai frumoase din vremea tinereþii sale, „dar care –adãuga cu un surîs maliþios – e cu totul altceva decît ceea ce credeþi dumneavoastrãdantologii !” ; cã a lucrat timp de cincisprezece ani la traducerea sa ºi cã nu s-ahotãrît pentru terþinã decît dupã ce a încercat toate celelalte strofe : octava, versulalb ºi aºa mai departe ; cã are despre Dante o operã pe care o va publica în italie-neºte cu ajutorul unui canonic transilvãnean ºi din care cele dintîi douãsprezececoli sînt chiar tipãrite. Mai tîrziu – cînd, dupã tragicul sfîrºit al unicului sãu copil,
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ne-am vãzut la Bucureºti, cel puþin o datã pe sãptãmînã acasã la el sau la mine –mi-a arãtat o foaie mare, în care episodul Francescãi de la Rimini era tradus înmai multe metruri (foaie pe care pe urmã n-am mai vãzut-o printre manuscriselece mi le-a arãtat deplînsul editor C. Sfetea) ºi mi-a dat cele douãsprezece colitipãrite din opera sa, din care rezultã cã în ea (sau cel puþin la început) se ocupade mai multe chestii astronomice ºi de cãlindar relative la datarea compuneriiDivinei Comedii. Din citirea acestei pãrþi tipãrite (dar nepublicate) a operei salerezultã cã el nu credea în realitatea istoricã a Beatricei, pe care, precum de altfelºi alþi dantologi italieni ºi strãini, o socotea numai ca un simbol. Forma e cît sepoate de personalã. Beatricei istorice a dantologilor care vãd în ea o femeie realãîi dãduse porecla caraghioasã de Berta Sparafucci ºi nãscocise chiar un verb italian :sparafucciare, cu înþelesul de a interpreta pe Beatrice ca femeie realã. Mai afluacum de la prietenul E. Lovinescu cã manuscrisul complet al operei lui Coºbuc arfi fost cumpãrat în Ardeal, de la un preot de pe acolo, de cãtre domnul Octav Minar,în posesia cãruia se gãseºte.Sistemul lui de interpretare, fiind prea personal, are o importanþã relativã.Ceea ce ne intereseazã e cã, în traducerea lui, Coºbuc a fost cît se poate de precisºi obiectiv. De altfel, Coºbuc ºtia toatã Divina Comedie pe dinafarã în italieneºte.Era destul sã-i citezi cîteva versuri, chiar de la sfîrºitul Paradisului, ca el sã conti-nue sã spunã pe de rost în italieneºte sute ºi sute de versuri. Ceva uimitor ! Despreseriozitatea studiilor lui despre Dante e dovadã articolul din Flacãra (28 aprilie1912) în care trateazã en maître chestii foarte grele de amãnunt.Literatura mai recentã despre Dante nu prea o cunoºtea, dar nici nu era nevoies-o cunoascã, sistemul sãu de interpretare fiind izvorît din sufletul sãu ºi înte-meindu-se numai ºi numai pe operele lui Dante. Totuºi, am reuºit sã-i strecor cîtevacãrþi recente, ca, de pildã, acelea fundamentale ale lui Vossler ºi Flamini.Reproduc aici ceea ce în aceastã privinþã am scris în Comemorarea lui Dante laAcademia Românã.„Cu toate cã ideile noastre erau divergente, ba uneori chiar diametral opuse,discuþiile noastre pãstrau seninãtatea ºi calmul unor dialoguri platonice ; ºi nici-odatã tînãrul n-a uitat respectul ºi cuvioasa admiraþie ce se datora pletelor albeºi geniului nemuritor al bãtrînului înþelept care-i fãcea cinstea sã stea de vorbã cuel ; dupã cum niciodatã bãtrînul nu a abuzat faþã de tînãr de autoritatea ce aniiºi numele sãu glorios i-o confereau. Procedurile erau printre cele mai delicate. Ocarte uitatã deschisã pe masa din grãdinã cu cîteva rînduri însemnate alãturi cucreionul reprezentau felul obiºnuit al tînãrului de a sprijini opiniile sale cu cele aleunor oameni mai cu greutate ; niºte însemnãri adãugate de bãtrîn lîngã rîndurileînsemnate cu creionul erau felul obiºnuit de a rãspunde.”
Pãstrez cu sfinþenie aceste cãrþi cu însemnãrile lui Coºbuc, printre care maiales una care mi-a fost dãruitã de el ºi poate fi socotitã ca un foarte preþiosmanuscris al lui.E vorba de cartea domnului H. Hauvette, Dante, introduction à l’étude de laDivine Comédie, Paris, Hachette, 1911, de trei ori însemnatã ºi adnotatã de el : odatã cu creionul negru, o datã cu creionul roºu ºi o datã cu creionul albastru.Reproduc aici unele din însemnãrile lui Coºbuc, ca sã dau o idee de sistemul luide interpretare :

HAUVETTE COªBUC
Après le mort de Béatrice Dante..., se
trouva éloigné de la voie du salut éter-
nel, auquel devrait tendre constamment
toute la vie humaine (p. 121).

Na! Deodatã a început sã ceteascã!
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HAUVETTE COªBUC
Dante prit part à cette assemblée de
San Godenzo... (p. 154).

Nu e adevãrat!

Ainsi s’explique la violence de certaines
invectives, dirigées, non pas contre ses
ennemis, mais bien contre Florence
(p. 154).

E altceva! Religios!

...Le dénoument est la vue de Dieu,
l’intelligence du mystère de la Trinité
(p. 193).

Nu atît misterul Trinitãþii, cît modul
cum încape la nostra immagine umana
nel cerchio divino.

Ses propres ailes n’auraient pu l’élever
aussi haut; mais un éclair de la grâce
divine frappa son esprit. Ainsi le sujet
du poème, est l’histoire de la conver-
sion, de l’initiation chrétienne de Dante
(p. 194).

Este drumul ce l-a urmat Dante în
cetirea Bibliei ca s-o înþeleagã.

C ’est bien elle (Béatrice), ou plutôt c’est
la pensée de la revoir bientôt qui sou-
tient le poète aux heures de découra-
gement et d’hésitation (p. 196).

Dar acest lucru e imposibil! Atunci n-ar
mai fi Iad!

La douce Florentine, jadis cantée par le
jeune poète, se transforme en une
sevère abstraction (p. 198).

Aut! aut! Ori e simbol pretutindeni, ori
e realã!

Un péché assez communément attribué
a Dante: la luxure (p. 289).

Alegoric, da! adulteriul sãu cu
Filosofia.

Un bilet de tramvai florentin (nr. 00153) din linia Piazza del Duomo – Settignano(din perforarea cãruia se vede cã poetul s-a urcat la staþia Ponte sull’Affrico) îmipune în miºcare imaginaþia ºi parcã-l vãd pe traducãtorul român al Divinei Comediiplimbîndu-se gînditor pe lîngã ceea ce se spune cã a fost odinioarã casa lui Dante.Dinspre înãlþimile Fiesolui ºi din grãdinile din împrejurimi vine mireasmãîmbãtãtoare a portocalilor în floare. În pervazul obscur a unei ferestre, un chipbãlai se iveºte ºi dispare. Acum apare o femeie, acum un înger.George Coºbuc o priveºte halucinat, clatinã din cap iertãtor ºi plin de admiraþie :„Mare ºarlatan acest Dante ! A cîntat pe o femeie ori un simbol ?”.

25. Rãmas-bun de la cititor
ªi acum vorbele triste ºi senine de rãmas-bun. Triste, pentru cã mã despart cudurere de la un studiu care-mi devenise o scumpã obiºnuitã ; senine, deoarece amconºtiinþa de a fi îndeplinit o operã bunã punînd modesta mea ºtiinþã ºi mareadragoste în serviciul studiului lui Dante ºi al lui Coºbuc.Într-o dare de seamã asupra primei ediþii a acestei opere, domnul Ovid Densusianuafirmã (Viaþa Nouã, dec. 1924) cã Dante nu poate fi tradus în întregime ºi cã oediþie limitatã la cînturile mai cunoscute, legate între ele printr-un rezumat alpoemului, ar fi fost mai nimeritã ºi ar fi avut, pe deasupra, avantajul de a-mi uºurasarcina. Sã-mi fie îngãduit a nu fi de pãrerea ilustrului meu coleg. Nu ! Publicul
român merita sã i se dea Dante în întregime, Dante, care nu se poate reduce la
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cîteva cînturi, cum socotea Bettinelli ºi în genere critica secolului al XVIII-lea, darcare iese în întregime în mãreþia lui, numai din întregul conþinut al poemuluinemuritor. Întrucît priveºte munca, desigur, a fost lungã ºi grea ; dar acum cînd amdepus-o mi-a devenit nespus de plãcutã ºi preþioasã în amintire ; atît de plãcutã ºipreþioasã, încît am voit sã adaug aceastã Introducere, pe care aº fi putut-o reducela puþine pagini, dar pe care am dorit s-o fac cît mai dezvoltatã, pentru ca sã nulipseascã nimic cititorului român, pentru a-ºi face o idee exactã despre Dante,despre epoca sa ºi sã poatã astfel gusta nemuritoarea-i poezie. ªi publicul, bunulpublic, strãin de meschinele certuri ale acelui genus iritabile care sînt literaþii, sîntsigur cã-mi va da dreptate. Prima ediþie a acestei opere a fost epuizatã în cîtevazile ; nu vãd motivul pentru care aceastã a doua, cu mult mai bunã, sã nu se bucurede aceeaºi soartã fericitã. Dante trãieºte de-a pururi ; vorbele sale se adreseazãtuturor. Ele sînt nu numai acelea ale unui erudit ºi ale unui poet, dar ºi ale unuiom care a iubit ºi a suferit, care, trecînd printr-o dureroasã crizã spiritualã, a trecutde la visãrile nevinovate ale primei tinereþi la rãtãcirile ºi la patimile maturitãþii ;de la viaþa de dragoste ºi de sentimente la aceea politicã ; de la acþiunea socialãla studiile de filosofie ºi de moralã ; ºi de la acestea la contemplarea ºi la viziunealucrurilor eterne. Cine nu va dori sã admire pe filosof, cine nu va putea sã-l admirepe artist va iubi pe om, va plînge la lacrimile sale, va fi miºcat la auzul nenoro-cirilor sale, va admira adîncimea, sinceritatea, neliniºtea dureroasã a unui spiritcare s-a odihnit de-acum întru Domnul, dar care suspinã la amintirea trecutuluiºi plînge, ºi strigã, ºi implorã, ºi-ntinde mîinile deznãdãjduit cãtre oraºul sãu,chemîndu-l cu cele mai dragi nume, cînd, rupînd vãlul viziunii, sufletul îi aratã înzãri îndepãrtate cupolele ºi turnurile Florenþei sale, „dulcele culcuº” de unde „lupiicare-l urmãresc” l-au alungat, pribeag prin pãmîntul Italiei, sã suspine în zadar,fãrã ca „poemul sacru” la care au pus mîna „cerul ºi pãmîntul” sã obþinã pentru elca sã revadã marmorele albe ºi negre ale „frumosului sãu San Giovanni”, „cristel-niþa botezului sãu”, unde spera sã primeascã cununa poeþilor ºi a cîntãreþilor. Artalui Dante nu e deloc o artã zadarnicã, care sã ne umple de rãcealã, nici lecturapoemului sãu nu e o plãcere egoistã ºi seninã, cum e a aceluia care contemplãformele pure ºi liniile armonioase ale artei eline. Nu, Dante fu om de luptã ºi debãtãlie, spirit în care se luptau tendinþele cele mai opuse, sentimentele cele maineîmpãcate ; ºi opera sa nu ne odihneºte, ci ne frãmîntã. Citind poemul sãu, noisuferim ºi ne îndurerãm cu el ; cu el ne odihnim în seninele ºi etericele figuri ale
Purgatoriului, cu el ne urcãm din stea în stea cu ochii aþintiþi în privirea sclipitoarea Beatricei, îmbãtaþi de muzicã, de strãlucirea ºi ardoarea de caritate a fiinþelorfericite pe care le-ntîlnim în timpul cãlãtoriei cãtre regiunile senine ºi sclipitoareale Empireului ; cu el tremurãm în Viaþa Nouã la apariþia Beatricei ; cu el plîngemîn „cãmãruþa lacrimilor” cînd plãcu prea gingaºei Beatrice sã nu-i dea gingaºulei salut ; cu el desenãm îngeri în „aniversarea” morþii ei ºi plîngem la plînsul„Doamnei gentile”, miºcatã de paliditatea ºi de tristeþea poetului ; cu el suferim ºine zbatem cînd mila femeii care îl compãtimeºte va deºtepta în el o dragoste careva lupta împotriva amintirii primei femei iubite ; cu el ne vom înflãcãra de dragostesenzualã pentru Pargoletta, blonda îmbrãcatã în verde, pentru Pietra rece ºi Alisettaprovocatoare ; cu el ne retragem în studiile filosofice, cu el alungãm pe Alisetta dincetãþuia minþii, unde de acum s-a instalat victorioasã „Doamna gentilã” devenitãsimbolul Filosofiei ; cu el ne vom reîntoarce la Beatrice ºi vom face din nou înþinutul morþilor acelaºi drum strãbãtut de Dante pe pãmînt, înãlþîndu-ne de lamaterialismul Infernului (rãtãcirea moralã a vieþii active) la cuprinsul etic alPurgatoriului (rãtãcirea filosoficã ºi dragostea pentru „Doamna gentilã”), pentru ane urca de aici la contemplarea teologicã a Raiului (reîntoarcerea la Beatrice).Cu el urîm, cu el iubim. Cu el ne îngrozim la cele mai groaznice scene din Infern,cu el tremurãm de emoþie înaintea floricelei care, abãtutã de gerul nopþii, se



62

DANTE {I EPOCA SA

62

îndreaptã ºi se deschide pe tulpinã la primele raze ale soarelui, cu el scoatem dinaceastã imagine prilej pentru a întrema curajul nostru slãbit. Ceea ce ne intereseazãmai mult la Dante nu e filosoful, nu e teologul, nu e omul de ºtiinþã al EvuluiMediu, cunoscãtor desãvîrºit al ºtiinþei contemporane : ceea ce ne intereseazã maimult la el e omul. Omul ca artist ºi, poate ºi mai mult încã, artistul ca om.Din acest punct de vedere foarte modern ºi în armonie cu cele mai recentecurente ale misticismului contemporan, întrevãzut ici-colo de acel spirit adînc decreºtin ºi de artist care fu Niccolò Tommaseo ºi neobservat de ceilalþi critici, amîncercat sã interpretez în cursurile mele universitare opera lui Dante, al cãreisubiectivism a fost, ce-i drept, studiat (îndeosebi de Gorra), dar nu în înþelesulmodern despre care vorbesc.Existã astãzi o teorie criticã care se preocupã a stabili în artã valori absolute.Nouã ni se pare mai interesant a pune în relief cît din opera lui Dante (ºi e mult)apare în armonie cu sensibilitatea noastrã esteticã de oameni moderni ; dar, obiº-nuiþi cum sîntem a respecta pînã-n ciudãþeniile sale personalitatea unui poet, nue ciudat cã ajungem sã punem totul în armonie. Giuliani voia sã explice pe Dante
cu Dante. ªi noi de asemenea, într-un chip însã cu totul deosebit. Noi avem înminte figura umanã a lui Dante ºi de ea ne servim pentru a explica acele asprimiºi acea extravaganþã ºi acele asperitãþi doctrinale, acele dispute astronomice ºiteologice care, la prima vedere, pot fi luate drept zgura Divinei Comedii. Nu. Adîncaunitate a unei opere de artã ca aceea a lui Dante, cu un contur atît de matematicde precis, o concepþie atît de puternicã, de adîncã ºi de sincerã, o gestaþie atît delungã, nu se poate ºtirbi fãrã pierdere. Acea ºtiinþã nu va mai fi ºtiinþa noastrã,acele discuþii scolastice vor putea pãrea oricît de pedante, acea asperitate de limbãvã va putea pãrea inoportunã, acele imagini ciudate vã vor putea jigni. Ele nu sepot scoate fãrã pierdere din Comedie ! Ele servesc, dacã nu la altceva, cel puþin lascoaterea în evidenþã a operei danteºti, a originalitãþii uneori barbare a geniului,a îndemînãrii artistului în modelarea materiei rãzvrãtite cu dalta artei sale. Discu-þia teologicã va putea fi plicticoasã, fãrã concluzie pentru noi ; dar ici un cuvîntfoarte expresiv, din acelea care par create de Dante, pentru prima datã ; colo oimagine foarte poeticã ; ici o rimã, colo un accent vor lumina cu mãnunchiuri deraze întunericul. ªi mai ales acel sentiment de sinceritate, acel suflu de viaþãtrãitã, de gîndire pãtimitã vor face ca fiecare din acele convorbiri sã trãiascã oviaþã a ei personalã, care e viaþa artei, întrucît ºtiinþa la Dante e pasionalã ºipasiunea gãseºte rãsunet într-un puternic suflet de artist.Iatã, o, prietene cititor, cele ce trebuia sã ºtii mai înainte de a urca treptelemãreþei catedrale romanice, care-þi rãsare înainte severã, tainicã ºi solemnã înmisterul simbolurilor sale ºi totuºi minunat de armonioasã în proporþiile saledesãvîrºite, în admirabila concordanþã a celor mai mici amãnunte cu planul generalal edificiului ; mistic de fermecãtoare în recea adîncime a navelor întunecoase,luminatã ici-colo de viile culori ale frescelor, ale vitraliilor, ale auriturilor discrete ;înveselitã de albul de marmorã al grupurilor demne de Michelangelo, risipite princapelele împodobite de basoreliefuri foarte delicate, care amintesc de arta rafinatãa lui Donatello. Intrã : eºti iniþiat ºi marele spirit dantesc, marea artã severã,creºtinã ºi catolicã a Evului Mediu italian se vor arãta în întregime sufletului tãulatin ºi creºtin, nobilului tãu suflet de strãjer latin la hotarele lumii slave ºibizantine. Dar intrã cu fruntea nobil de îngînduratã ºi creºtineºte cucernicã, catoate sufletele mari înaintea misterului lumii de-apoi ! Eºti demn sã intri. Veacuride suferinþã te-au purificat. Sub vreun amãnunt slav sau bizantin al veºmîntuluitãu, inima þi-a rãmas adînc latinã ºi nu poate fi nepãsãtoare înaintea celui maimare poet al latinitãþii. Nu a rãmas nepãsãtoare inima lui Coºbuc, cel mai romândintre poeþii români, care a simþit tot farmecul artei lui Dante ºi a lucrat timp de15 ani la opera uriaºã ! Intrã ; mulþumitã lui, tu intri acasã la tine ; primeºte cu



63

DANTE {I EPOCA SA

63

recunoºtinþã darul pe care cu mãrinimie regeascã a voit sã þi-l facã din aceastãcapodoperã a omenirii ! În curînd, prin munca acelui ce te iubeºte, o, cititor simbolic,o, cititor care întruchipezi întregul suflet eroic ºi nobil al României, al trecutului,ca ºi al prezentului, în curînd, prin munca aceluia ce te iubeºte (ºi te iubeºtefiindcã te cunoaºte), cel mai mare poet al tãu, Eminescu, va apãrea în veºmînt ita-lian ºi va cînta gloria ta mai mult decît orice articol de trecãtoare propagandãpoliticã. Cu acest dar reciproc al poeþilor lor celor mai mari ºi mai reprezentativi,poporul italian ºi cel român se îndreaptã cãtre o epocã de mai mare înþelegere ºimai strînsã colaborare spiritualã. Cãtre acest scop foarte nobil mi-am îndreptat deacum de ºaisprezece ani toate forþele mele. Cãtre acelaºi scop tinde ºi munca defaþã. Quod bonum, felix, faustum que sit !
Ramiro OrtizBucureºti, 10 martie, 1925
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Cîntul I
Prolog la Divina Comedie

Dante, rãtãcit într-o pãdure, soseºte la poaleleunui deal (1-27)  Cele trei fiare (28-60) Apariþia lui Virgil ºi convorbirea lui cu Dante(61-136)

1. Sale (c). 4. Amar de spus, ce sterp ºi înfundatã. 5. În (A) versul lipseºte. Amtrecut deci în text nota marginalã a. cale (c). 6. înfiorarã (a). 8-9. Voiu spune întîideci de-alte stãri pe care/ Le-aflai în ea ºi-apoi de mîntuire (a).

1 Pe cînd e omu-n miezul vieþii luim-aflam într-o pãdure-ntunecatã,cãci dreapta mea cãrare mi-o pierdui.
4 Amar mi-e sã vorbesc cît de-nfundatãpãdure-a fost, încît de-a ei cumpliregîndind la ea mi-e mintea-ncrîncenatã !
7 Un strop mai mult de-amar ºi m-ar rãpune !dar pînã sã v-arãt a mea scãpare,eu de-alte stãri vãzute-n ea voi spune.

1. În miezul : la 35 de ani, fiind „în al treizeci ºi cincilea an, culmea arcului vieþii noastre”,dacã se comparã viaþa cu un arc (Convivio, IV, 24). 2. M-aflam : Dante bagã de seamã cã estedeparte de drumul drept. El profesa doctrina expusã în Etica lui Aristotel, potrivind-o, cumfãcuserã înainte de el Pãrinþii Bisericii ºi mai ales Sfîntul Toma de Aquino, cu dogmele religiei.Providenþa a propus omului douã þinte : fericirea vieþii pãmînteºti, figuratã în Raiul pãmîn-tesc, ºi fericirea vieþii veºnice, în Raiul ceresc. La cea dintîi, care e bunã, se poate ajunge prinviaþa activã, lucrînd în societate, dupã virtuþile morale ºi intelectuale, conform raþiuniiomeneºti, luminatã de filosofie ; la a doua, care e cea mai bunã, nu se poate ajunge decît prinviaþa contemplativã, cu ajutorul luminii dumnezeieºti, lucrînd conform învãþãturilor DuhuluiSfînt, care întrece raþiunea omeneascã, ºi dupã cele trei virtuþi teologale : credinþa, speranþaºi milostenia. Cele douã drumuri deosebite, cel bun ºi cel foarte bun, care se pot consideraca un singur drum foarte adevãrat, se pierd prin greºealã, mai ales prin pofta omeneascã.Pentru a scoate pe om din greºealã nu mai ajung învãþãtura ºi convingerea, ci e necesarã fricapedepselor (Convivio, I1, 12, 17 ; De Monarchia, III, 15 ; Etica, I, X, 14 ; Sfîntul Toma, Summa
theologica, I-II). 3. -ntunecatã : alegoric, valea pãduroasã reprezintã nefericirea vieþii pãcã-toase, care este întunecatã ºi tristã, contrar celei curate, care este luminoasã ºi seninã.
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10 Intrai în ea, ºi nu ºtiu felu-n care,atît de mult eram de somn pãtruns,pe cînd ieºeam din dreapta mea cãrare.
13 Dar cînd sub o colinã fui ajuns,sub care se-nfunda ºi-aceastã vale,de-a cãrei groazã mã simþii strãpuns,
16 privind vãzut-am creºtetele salescãldate-n focu-acelei dragi planetece mînã sigur pe-oriºicare cale.
19 ªi-atunci scãzu ºi spaima care-mi steteo baltã-n suflet cît putu sã-ncapãprin noaptea care-atîtea spaime-mi dete.
22 ªi ca ºi-acela ce din valuri scapãºi-abia rãsuflã [de la mal cãtînd,se-ntoarce spre primejdioasa apã] ;
25 aºa ºi sufletu-mi, ºi-acum fugînd,s-a-ntors spre-acel ponor [în ochi prinzîndu-l],ce n-a lãsat om viu prin el nicicînd.
28 ªi-astfel, truditul trup mai întremîndu-l,plecai din nou pe coasta neumblatã,dar ferm picior tot cel de jos avîndu-l.

15. Atît fui de (a). 18. pe om (a) ; drept pe-ori cine, pe-orice cale (c). 23. ªi stînd pemal se-ntoarce-abia suflînd (a). 28. Truditul trup puþin (a).
11. De somn pãtruns : deci nu ºtia bine ce fãcea. Alegoric, aratã cã fusese împins de pãcat(somnul sufletului), de care scapã numai cine ascultã chemãrile dojenitoare ale conºtiinþei.Dante, care bagã de seamã cã se aflã în pãdure, aratã deºteptarea lui din somnul greºelii.13. Colinã : simbolizeazã, în opoziþie cu pãdurea întunecoasã, fericirea care este rãsplataomului ce duce o viaþã simplã ºi curatã. 17. Dragi planete : soarele, care simbolizeazã peDumnezeu, „soare sufletesc ºi inteligibil” (Convivio, II, 14). 20. Baltã-n suflet : frica face casîngele sã se strîngã tot la inimã. În text : „s-a cam liniºtit frica ce stãtuse în lacul inimii înnoaptea ce o petrecui aºa de îndurerat”. Cît despre „balta inimii” sau „lacul inimii”, ea estescobitura inimii unde sîngele se varsã ºi se adunã. În Vita Nuova, II, 4 : „sufletul vieþii carelocuieºte în odaia cea mai secretã a inimii”. 21. Prin noaptea : noaptea de Joi spre Vinereamare (7-8 aprilie 1300). Cãlãtoria simbolicã se împlineºte în ºapte zile. Alegoric, noaptea etimpul rãtãcirii în pãdure ºi în viaþa pãcãtoasã. 29. Coasta : corespunde vechiului italian
piaggia ºi e discutabil dacã aratã cîmpia sau o înclinare uºoarã. Dante o numeºte o datã„pustiul mare” (Infernul, I, 64). Bine traduce Coºbuc cu „coastã”. Vechiul umanist italianGelli explicã : „prin piaggia înþelegem noi în limba noastrã acele locuri care sînt între sfîrºitulcîmpiei ºi urcuºul repede al muntelui”. Alegoric, reprezintã starea sufletului omenesc, care,între rãu ºi bine, tinde sã obþinã binele ºi sã ajungã urcuºul ºi apoi culmea dealului, adicãfericirea pãmînteascã ºi desãvîrºita mîntuire cereascã, la care va ajunge, dacã nu-i va lipsibunãvoinþa ºi va fi ajutat ºi de harul lui Dumnezeu. 30. Ferm picior : mergînd pe coastã,piciorul care rãmînea totdeauna þeapãn era mai jos decît celãlalt, care se ridica spre a îna-inta. Despre acest vers s-a scris foarte mult ºi formeazã una din acele „ghicitori danteºti”, cucare se pierde mult timp. Una din cele mai plauzibile interpretãri, a lui Torraca, spune :„Dante face aici aluzie la mersul lui în acelaºi timp pripit ºi ºovãitor la urcarea dealului,fiindcã în urcuºurile grele piciorul de jos stã mai tare sprijinit, ca acela pe care se sprijinãtot corpul, faþã de cel mai înalt, nesigur ºi ºovãitor, pe cînd încearcã terenul”. Fireºte cã înacest caz piaggia trebuie interpretatã ca urcuº.
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31 ªi-abia-ncepui sã urc pe ea, ºi iatã,sãltînd o sprintenã panterã-n drumºi-avînd o blanã mîndru-mpestriþatã
34 nu vrea sã-mi lase cale nicidecum,ºi-astfel de mult mã-mpiedeca-n suire,cã stetei sã mã-ntorc acum-acum.
37 Era-ntr-a zilei cea dintîi ivire,iar soarele ieºea cu-aceleaºi stelece-au fost cu el, cînd veºnica iubire
40 a pus miºcarea primã-n el ºi-n ele ;ºi-astfel fãceau sã sper de multe orila blana fiarei cu pestriþã piele
43 ºi dulcele-anotimp ºi-ai zilei zori.Nu îns-atît ca fricã sã nu-mi fiede-un leu care-apãrînd îmi da fiori.
46 Pãrea cã el asupra-mi vrea sã viecu botu-n vînt, ºi-n foamea lui cea marepãrea ºi zãrii-o spaimã ca ºi mie.
49 ªi iatã ºi-o lupoaic-apoi cã pare,cu mii de pofte-n slabu-i trup rãpus,cãci multei lumi îi face zile-amare,
52 prin multã piedicã ce-n drum mi-a puscu groaza ce-o stîrnea a ei vederepierdui speranþa de-a mai merge-n sus.
55 ªi ca ºi-acel ce vesel strînge-avere,cînd vine-un timp care ºi-a pierde-l face,e-n toate trist ºi-ºi plînge-a lui durere ;

34. Nu vrea din ochi sã-mi plece nici (a). 35. Atît ºi astfel (a). 46. Credeam c-ar (a).
47. turbatã (a). 49-50. Cu tot ce-i poftã (a). 51. multor inºi (a). ªi multã lume-oface-a fi întristatã (b). 54. Mi-a ºters (a). 56. ºi-i plin de-a sa (a).
32. Panterã : ºi aici s-a discutat ºi se discutã foarte mult dacã e vorba de o panterã, de unleopard sau de un rîs (linx) sau, dupã cum spun „bestiariile” medievale, o corciturã de leu ºileopard. Cuvîntul lui Dante lonza corespunde cuvîntului francez once ºi în acest caz ar filinxul. Alegoric, simbolizeazã, se pare, pãcatul trupesc, dupã unii comentatori, iar alþii credcã „invidia”, fiindcã Dante nu pomeneºte între cele trei pãcate, pe care le socoteºte cauzarãtãcirii, ºi pe cel trupesc, ci numai mîndria, invidia ºi avariþia (pofta). Interpretarea politicãdupã care pantera, cu pãrul ei alb ºi negru, ar face aluzie la Florenþa dezbinatã în lupteledintre „albi” ºi „negri” astãzi nu mai e luatã în serios. 38. Cu-aceleaºi stele : e vorba de zodiaBerbecului, în care a creat Dumnezeu lumea, dupã cum credeau cei vechi. 43. ªi dulcele--anotimp ºi-ai zilei zori : primãvara ºi dimineaþa, înviorînd sufletul ºi dîndu-i o încrederemai mare în puterile sale, îl fãceau sã spere cã va putea scãpa de aceastã piedicã. 45. Leu :simbolizeazã mîndria sau rãutatea bestialã. S-a vãzut aici ºi personificarea curþii franceze,ºi mai ales a lui Carol de Valois, care e ºi numit leu de cãtre Dante (Paradisul, VI, 108).49. O lupoaicã : simbolizeazã avariþia sau mai bine zis pofta pentru bunurile lumeºti. S-avãzut aici ºi personificarea curþii papale de la Roma.
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58 aºa-mi fãcu ºi bestia fãr’ de pace,ce-ncet-încet venindu-mi mã-mpingeaacolo unde-orice luminã tace.
61 Pe cînd mã ruinam în noaptea grea,deodatã-mi apãruse unul, care,de lung ce-a fost tãcut, ca mut pãrea.
64 Vãzîndu-l deci aci-n pustiul mare :– „Oricine-ai fi, ori umbr-adevãratã,ori om – am zis –, te rog, ai îndurare”.
67 – „Nu-s om – a zis – ci-atare fui odatã.Strãmoºi – rãspunse el – lombarzi avui :din Mantua ºi mam-avui ºi tatã.
70 Deºi tîrziu, subt Iuliu mã nãscui,ºi Roma subt August, pe cînd domniseminþiþii zei ce mint, eu o vãzui.
73 Poet fiind cîntai pe-a lui Anhisecucernic fiu care cu-ai Troiei fiicînd Ileon fu ars, la noi venise.
76 Dar tu-ntr-acest amar de ce revii ?De ce nu sui pe dealul desfãtãrii,cã-i scop ºi cauz-oricãrei bucurii ?”
79 – „Virgil eºti tu ? Fîntîna eºti, al cãriitorent – îi zisei cu ruºine-acum –bogat pornit-a fluviul cuvîntãrii ?

59-60. Ce-ncet venind m-a-mpins pîn-am cãzut./ În locul (a). În valea unde-orice (b). 62. Acela (b). Vãzui deodatã-n drum pe unul care (b). 63. glas (a). 64. oricine-am zis (a). 67. iar el (a). 70. Nãscut tîrziu în Iuliu, eu vãzui (a). 71. Sub Augustîmpãratul (b). 72. Minþiþii zei cari minþeau ºi fui Poet (a). Cu zei minþiþi ce mint euo vãzui (b). 73. Poet (a). Poet fiind cîntai pe nepãtatul (b). 74. ºi-ai Troiei (b).
75. Pribegi de cînd (b). Regatul (b).
60. Orice luminã tace : adicã în pãdurea viciilor, unde nu pãtrunde lumina harului dumne-zeiesc. 61. Ruinam : se vede de aici cã nu e vorba de cîmpie, ci de un urcuº. 63. De lung ce-afost tãcut : literar vorbind : fiindcã Virgil nu a mai vorbit. În sens alegoric, vrea sã arate cumglasul raþiunii omeneºti, care tãcuse în Dante cãzut în pãcat, acum începe de-abia sã-i ºop-teascã. 68. Lombarzi : e un anacronism destul de obiºnuit în Evul Mediu. Regiunea aceastanumai la cinci veacuri în urma naºterii lui Virgil a fost ocupatã de longobarzi, dupã care s-anumit Lombardia toatã Italia nordicã. 69. Mantua : Virgil s-a nãscut la Andes, azi Pietole,sat în apropiere de Mantua. Virgil nu-ºi spune singur numele, ci lasã lui Dante satisfacþia dea-l ghici. 70. Deºi tîrziu : la moartea lui Cezar, Virgil avea numai 26 de ani, aºa cã nu seputea numi contemporan. 72. Minþiþii : adicã falºi. În acest vers, Virgil aratã un fel de regretcã nu s-a nãscut în timpul cînd ar fi putut privi adevãrata credinþã. El a murit cu 19 aniînainte de naºterea lui Cristos. 74. Cucernic fiu : este vorba de Enea, eroul poemului luiVirgil. 79-84. Traducerea literalã ar fi : „Deci tu eºti acel Virgil ºi acel izvor care rãspîndeºteun fluviu aºa de larg de cuvîntare ? I-am rãspuns cu fruntea ruºinatã : «O, tu, cinstea ºi luminacelorlalþi poeþi, sã-mi fie de folos (pe lîngã tine) studiul îndelungat ºi marea iubire care m-aîndemnat sã caut volumul tãu»”. Se vede marea admiraþie ºi iubire pe care Dante o aveapentru Virgil, al cãrui poem spune (Infernul, XX, 114) cã-l ºtie pe dinafarã. Virgilul lui Dantenu e tocmai Virgilul clasic, ci mai pãstreazã ceva din Virgilul medieval, devenit un fel de vrãjitor.
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82 Tu marea faclã-n veci pe-al artei drum !deci fie-mi de-ajutor iubirea vieºi studiul lung în dulcele-þi volum.
85 Pãrinte-mi eºti, maestru-mi eºti tu mie,tu singur eºti acel ce-a dat o viaþãfrumosului meu stil ce-mi e mîndrie.
88 Vezi fiara m-a întors ºi-mi ºade-n faþã,ajutã-mã-nþeleptule vestit,cãci inima de spaimã-n mine-ngheaþã”.
91 –„Pe-alt drum þi se cãdea sã fi pornit –mi-a zis, vãzînd ce plînset mã doboarã –de vreai sã scapi de locul ãst cumplit.
94 Cãci bestia care-asupra ta scoboarãnu lasã-n drum pe nime fãr’ de-osîndã,ci-i stã de cap astfel, pînã-l omoarã.
97 E rea din fire ºi mereu la pîndãºi-n veci fãrã de saþ cumplita-i vrere,cãci dupã ce-a mîncat, e mai flãmîndã.
100 Sînt multe fiare cari ºi-o fac muiereºi ºi mai multe-or fi pîn-o sã viesã-i dea copoiul moarte-ntru durere.
103 El nu averi cãta-va, nu moºie,ci mintea ºi virtuþile ºi milaºi þara sa-ntre Feltre o sã-i fie.
106 Prin el vom mîntui de-amar umilaItalie, de-al cãrei drag, tu, Nise,muriºi, ºi Turn ºi-Evrial ºi Camilla.

86. Ce dateºi (a). 99. ªi-i dup... ºi mai (a).
Legenda fãcuse din el un prevestitor al lui Cristos, fiindcã în egloga IV din Bucolice vorbisede un copil care s-a nãscut (fiul lui Asinius Pollio) ºi care va aduce pe pãmînt dreptatea(Astrea) ºi va întemeia o nouã stare de lucruri. 98. Fãrã de saþ : de aici se vede bine cãlupoaica înseamnã pofta omeneascã. 100. Sînt multe fiare : adicã sînt multe pãcatele cucare avariþia se întovãrãºeºte. 105. Feltre : ce a vrut Dante sã spunã cu aceastã expresie enig-maticã e foarte nesigur. Unii au vãzut aici pe Uguccione della Faggiuola, cãpitan general alghibelinilor ºi stãpînitor al Pisei ºi Luccei, alþii pe Cangrande della Scala, mare protector alpartidului ghibelin ºi stãpînitor al Veronei, alþii pe împãratul Henric al VII-lea de Luxemburg,alþii pe papa Benedict al XI-lea ºi, în sfîrºit, alþii pe Cristos, la a doua sa venire. Azi sesocoteºte cã Dante face aluzie la un împãrat nelãmurit chiar în mintea lui, care sã împreuneîn el orice perfecþie idealã ºi care sã aibã puterea de a readuce lumea pe drumul cel drept.Cît priveºte locul unde se va naºte, unii comentatori, gîndindu-se mai ales la Cangrande dellaScala, cred cã e vorba de Verona, între Feltre, oraº nu departe de Veneþia, ºi Monte Feltro.Cum textul spune „ºi naºterea lui va fi între feltru ºi feltru”, alþi comentatori, cu mai multãdreptate, cred cã se face aluzie la originea nobilã, bogatã, a misteriosului personaj prevestit.106-107. Umila Italie : Italia de jos ºi mai ales Apulia, care e denumitã aºa în Eneida(III ; 509), dar aici trebuie sã credem cã Dante face aluzie la toatã Italia, ºi mai ales la parteamai nobilã a ei, adicã Laþiu, pentru care au murit fecioara Camilla ºi celelalte personaje ale
Eneidei, de care pomeneºte.
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109 Gonindu-ne-o de prin cetãþi închisedin loc în loc, va-mpinge-o-n Iad de veci,de unde-ntîi invidia ne-o trimise.
112 Spre-a ta scãpare cred ºi judec decisã-þi fiu conducãtor, ºi te voi scoatede-aici, fãcînd prin loc etern sã treci,
115 s-auzi cum urlã desperate gloate,sã vezi ºi-antice duhuri osîndite,ce-a doua moarte-a lor ºi-o strigã toate.
118 ªi-apoi sã vezi ºi duhuri mulþãmiteîn foc, cãci [sperã sã ajung-aºa],oricînd va fi, la neamuri fericite ;
121 la cari de-ai vrea ºi tu a te urca,mai bun ca mine-un suflet e ce vineºi lui am sã te las cînd voi pleca.
124 Acel Stãpîn ce-acel imperiu-l þine,fiindcã fui rebel la sfînta-i lege,nu vrea sã-i intri-n þara Sa prin mine.
127 Tutindeni este domn, ci-aici e rege,aici cetatea Sa ºi tronu-l are,ferice-acei pe care-aci-i alege !”
130 Iar eu : – „Oh, fã, pe Dumnezeul caretu nu-l ºtiuºi, poete,-n lume sussã fug ºi de-acest rãu ºi-alt rãu mai mare ;
133 ºi du-mã ca sã vãd, unde mi-ai spus,ºi poarta lui Sîn-Pietru, ca ºi plînsulcelor ce zici cã-n veci e neam rãpus”.
136 Porni atunci, ºi-urmînd, eu dupã dînsul.

110. Infern (a). 112. discern. 114. etern (a). 116. antice (a). 120. ferice (a). 121. sui (c).
122. sînt eu... vine (a). 127. Domneºte (a). 128. orice o (a). 135. Acelora ce-i faci unneam rãpus (a).

117. A doua moarte : adicã moartea sufletului. Strigã : adicã „aratã” sau „ameninþã”, dupãcum propune Parodi, fiindcã fiecare suflet din „disperata gloatã” este o grozavã ameninþarea morþii. 120. Neamuri fericite : adicã în Paradis. 122. Un suflet : Beatrice. 134. Poartalui Sîn-Pietru : adicã poarta Purgatoriului, prin care se merge în Rai. Aceastã poartã estepãzitã de un înger, locþiitor al Sfîntului Petru (Purgatoriul, XXI, 54), ºi se deschide tocmaicu cheile pe care îngerul le are la el. Cf. Purgatoriul, IX, 127 : „De la Petru le þin (cheile) ºiel mi-a spus sã greºesc mai degrabã în a deschide decît în a închide, numai dacã sufletele searatã pocãite ºi mi se închinã”.
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Cîntul II
Pãdurea : începutul

cãlãtoriei

Invocaþia cãtre muze (1-6) Descurajarea lui Dante, dojana ºiimboldurile lui Virgil (7-57)  
Rugãmintea Beatricei (58-74) Înspre poarta Infernului (75-142)

1 Era-n amurg, ºi-ntunecata zarescãpa de truda sa pe tot ce-i viupe-acest pãmînt ; eu singur fost-am care
4 fãceam gãtire ca-ntrarmat sã fiuºi grelei cãi ºi milei petrecute,pe care-acum din minte le descriu.
7 Înaltul geniu, Muze,-aci mi-ajute :ºi-a ta nobleþe-aci sã þi s-arate,tu, minte-a mea, ce-ai scris cele vãzute !
10 ªi-am zis : – „Tu, cel [ce] mã conduci, poete,sã-mi vezi puterea de e-n stare-ori nu-isã intre-n cãi atîta de secrete.
13 Pãrintele lui Silviu-a mers, cum spui,la cei nemuritori [nu doar în minte,ci el aievea, cu-ntreg trupul lui].

1-5. Al serii-apus cu-amurgul sãu acuma/ Scãpa tot ce este viu în fire/ De trudasa de peste zi ºi numa/ Eu singur unul mã gãtiam sã fiu/ Cu greul cãii ºi cu-amarajale (b). 6. exact din (a). Pe cari cu mintea fãr’ de greº (c). 7. Tu Muza (b). 8. ªi-aicis-araþi nobleþea firii tale. 9. Minte care (a). 12. etern nemîngãete (a).
5. Milei : adicã pentru priveliºtea dureroasã a pedepselor la care sînt osîndite sufletelepãcãtoºilor, pe care poetul le va vedea. 7. Înaltul geniu : geniul lui Dante, nu geniu îngeneral, cum socotesc unii comentatori. Dante era foarte conºtient de valoarea sa ºi atîtcronicarii, cît ºi legenda ce s-a format despre el ni-l aratã astfel. E celebru rãspunsul pe carel-ar fi dat concetãþenilor sãi, care voiau sã-l trimitã ambasador cãtre papa Bonifaciu : „Dacãmã duc eu, cine rãmîne ? ªi dacã eu rãmîn, cine se duce ?”. 9. Ce-ai scris : adicã ce ai pãstratîn tine. 13. Pãrintele lui Silviu : Enea, tatãl lui Silviu. Se povesteºte în Eneida (VI, 236 ºiurm.) cã Enea a cercetat regatul sufletelor, fiind încã în viaþã, deci cu corp cu tot.
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16 Dar dacã-i fu propice-al lumii Tatã,ºi-l ai ºi-efectul ’nalt din el aminteºi ce ºi cum avea sã ias-odatã,
19 nu e nedemn sã creadã cel cumintece-a fost ales, din cerul cel mai sus,imperiului ºi Romei ca pãrinte :
22 iar ea ºi el, ºi-i drept sã fie spus,urzite-au fost cetãþii sfinte-a tale,urmaºule-a lui Petru-ntîiul pus.
25 În mult de tine-a sa cîntatã caleel lucruri auzi ce-au fost temeiºi-nvingerii ºi mantiei papale.
28 Apoi, cãtînd dovezi credinþii-aceidin care-al mîntuirii drum purcede,s-a dus ºi-Alesul Vas în cer la ei.
31 Dar eu ? Eu cum sã merg ? Cine-mi concede ?Nici Paul, nici Enea nu-s : pe minenici eu cã-s demn, nici nimeni nu mã crede.
34 De-aceea dac-aº merge-acum cu tine,mã tem c-ar fi nebun, un drum pierdut :eu zic ; iar tu pricepi ºi ºtii mai bine”.
37 ªi ca ºi-acel ce nu mai vrea ce-a vrut,schimbînd prin noul gînd pe cele-avute,aºa cã lasã totul ce-a-nceput,
40 aºa ºi eu sub poala coastei mutegîndind îmi mistuii întreaga vrerece-ntîi, spre-a-ncepe,-atît mi-a fost de iute.
43 – „De-þi prind din vorbe bine-a ta durere –rãspunse umbra cea mãrinimoasã –þi-e sufletul cuprins de-acea scãdere,

16. De-i fu prielnic îns-al lumii Tatã (a). 23. ca loc tronãrii (a). 24. Tu cel ce-urmezilui (a). 25. În mult cîntata lui de tine cale (b). 26. Iar el apoi în (a). 35. e nebun (a).
45. Cuprins þi-e strîmtul suflet de scãderea (a).
16. Al lumii tatã : Dumnezeu. În text e : „duºmanul oricãrui rãu”. 17. Efectul : Imperiul roman,care a urmat venirii lui Enea în Laþiu. 18. Ce ºi cum : ce, adicã Imperiul roman ; ºi cum, adicãatît de glorios. 20. Ce-a fost ales : Enea. Din cerul... : cerul Empireu, în care ºade Dumnezeu,dupã concepþia ptolemaicã, urmatã de Dante. 22. Ea ºi el : ea, Roma, ºi el, imperiul. 24. Urmaºal lui Petru : se adreseazã papei ºi-i aratã cã Roma ºi Imperiul roman au fost întemeiate deDumnezeu, ca autoritatea lor sã fie apoi înlocuitã de papi. Traducerea literarã : „Iar ea (Roma)ºi el (imperiul), ca sã spunem adevãrat, au fost întemeiaþi în vederea locului sfînt, unde ºademoºtenitorul celui mai mare Petru”. 27. Învingerii : învingerea rutulilor conduºi de Turnus.Mantiei papale : puterea papalã care, în urma acestei victorii ºi a naºterii imperiului, trebuiasã aibã în urmã reºedinþa sa la Roma. 30. Alesul Vas : Sfîntul Pavel, dupã cum e numit în
Faptele Apostolilor, IX, 15. În cer la ei : aluzie la extazul Sfîntului Pavel. Dante cunoºteatextul medieval Visio Pauli, dupã care Apostolul Pavel ar fi mers ºi în cer, ºi în Infern. 35. Arfi nebun : adicã ar fi o nebunie din parte-mi, deci un drum degeaba. 41. Mistui întreagavrere : adicã hotãrîrea cãlãtoriei s-a nimicit în gîndire. Atît de mult s-a gîndit la ea, încît a
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46 ce-abate-ades de þinta sa frumoasãpe om, astfel [oprind], ca nãzãrireanãlucii lui pe-o bestie fricoasã.
49 Sã-þi spui, spre-a stinge-n tine deci orbirea,de ce-am venit ºi ce-auzii atuncicînd mil-avui de-ntîi cã-þi ºtiu pierirea.
52 Eu stam la cei ce sufãr fãr’ de munci,ºi-o Doamnã mã chemã, frumoas-atare,încît cerui chiar eu sã-mi dea porunci.
55 Cu ochi lucind ca steaua, ºi mai tare,ºi blînd ºi dulce-al gingaºei copileangelic glas fu-n propria-i cuvîntare :
58 «Poete mantuan – a zis – gentileal cãrui nume-n via lume-i viuºi viu va fi-ntru toate-ale ei zile,
61 pe-al meu, dar nu ºi-al sorþii-amic, îl ºtiuatît de-oprit pe coasta cea pustie,cã-ntors de groazã orbecã-n pustiu :
64 [ªi teamã mi-e-ntr-atît pierdut sã fiecã prea tîrziu în sprijin sînt venitã,din cîte-n cer de el fui mãrturie.
67 Dar du-te, ºi cu vorba ta gãtitãºi ce-i menit sã-l mîntuie de-aiceajutã-l, ca sã nu mai fiu mîhnitã.
70 Eu, care-þi spun sã mergi, sînt Beatriceºi viu de unde sã mã-ntorc mi-e sete :m-a-mpins iubirea-ndemn ºi-aceste-a-þi zice.

49. ºovãirea (a).
ajuns sã nu mai aibã voinþa de a o face. 51. Cã-þi ºtiu pierirea : adicã primejdia în care eraîn pãdurea cu cele trei fiare ºi de care a aflat de la Beatrice. 52. Fãr’ de munci : dupã religiacatolicã, copiii morþi înainte de botez nu merg nici în Rai, nici în Purgatoriu, ci în Limb, undenici nu suferã, nici nu se bucurã. Dante introduce o modificare în limbul catolic, punînd acoloºi sufletele mari ale Antichitãþii care n-au avut nici o vinã fiindcã nu crezuserã în Cristos,deoarece nu-l cunoscuserã. Iubirea lui pentru aceºtia ajunge pînã acolo încît pe unii din ei(Staþiu) îi pune în Purgatoriu, iar pe alþii (Traian) în Paradis, pe motiv cã au crezut în Cristoscare va veni. 53. O Doamnã : Beatrice. 59. În via lume-i viu : adicã celebru în lumea celor vii,pe pãmînt. 60. Ale ei zile : adicã atît cît va fi lumea. 61. Nu ºi-al sorþii-amic : e Dante,persecutat de soarta nedreaptã. 67. Cu vorba ta gãtitã : din punct de vedere literar : „cucuvintele tale frumoase de poet” ; alegoric : „cu cuvintele tale care dispun bine ºi întãrescsufletul”. Aici Dante ne aratã puterea de atracþie ºi de convingere pe care o recunoºtea arteipoetului aºa de mult admirat ºi iubit de el. 70. Beatrice : fiica lui Folco Portinari, pe care,dupã cum povesteºte în Vita Nuova, Dante o întîlni întîia oarã pe cînd n-avea decît 9 ani, la1274, ºi a doua oarã la 1283, la 18 ani. Pentru Beatrice, Dante a scris sonete, balade ºicanþone, cãrora mai pe urmã le adãugã un comentariu în prozã, unde povesteºte începutul ºievoluarea iubirii lui mistice pentru dînsa. Comentariul formeazã proza acelei suave cãrticelecare se intituleazã Vita Nuova, în care nu tot ce se povesteºte se poate socoti real, ci mai multo interpretare misticã a realitãþii. S-a cãsãtorit la 1286 cu Simone de’ Bardi ºi a murit la8 iunie 1290. Vita Nuova se încheie cu o viziune, în urma cãreia Dante îºi propune sã nu mai
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73 Cînd voi fi iar la Domnul, îndeletevorbi-te-voi de bine, suflet mare !».Tãcu atunci ºi-ncepui eu cînd stete :
76 – «O, Doamnã a virtuþii, tu prin careîntrece omul tot ce s-ar aflaîn cerul ce mai strîmte cercuri are :
79 Mã bucurã-ntr-atît porunca ta,cã orice grabã, s-o-mplinesc, mi-e-nceatã,ºi n-ai de ce-mi mai spune ºi-altceva.
82 Dar cum nu pregeþi, pricina mi-aratã,sã te cobori în negrul nostru funddin largul plai unde te vrei plecatã ?».
85 – «De ceri ce-i mai adînc sã nu þi-ascundþi-oi spune scurt, rãspunse zisei mele,cum nu mã tem aicea sã pãtrund.
88 Te teme doar de lucrurile-acelece pot sã vatãme-n vrun fel pe-aproape :de celelalte nu, cã nu sînt rele.
91 Pe mine Domnu-aºa vru-n lut sã sape,cã jalea voastrã nu mã poate strînge,nici foc din focul vostru a mã-ncape.
94 E-n cer o Doamnã bunã ce se plîngede piedica unde te mîn cu teamã,ºi ea judeþul aspru-l poate frînge.
97 Pe Lucia cu-acest cuvînt o cheamã :– ‘Nevoie are omu-þi cu credinþã,de ajutorul tãu ; þi-l dau în seamã !’.
100 Urînd dar Lucia orice suferinþã,veni unde ºtia c-o sã ne vadã,pe mine ºi-a Rahirei vechi fiinþã.

vorbeascã de Beatrice pînã cînd nu va fi în stare sã o laude aºa cum n-a fost slãvitã niciodatãvreo femeie. În Divina Comedie, Dante îºi þine fãgãduiala ºi Beatrice devine, fãrã a înceta dea fi femeia iubitã, ºi simbolul teologiei sau, mai bine, al adevãrului revelat. 78. Mai strîmte :Dante pune, dupã sistemul ptolemaic, Pãmîntul în centrul Universului, dupã care urmeazãLuna ºi celelalte planete în cercuri concentrice. Cercul Lunii fiind cel mai aproape de Pãmînt,este mai mic decît celelalte. 80. Mi-e-nceatã : „chiar de aº fi ºi plecat în ajutorul lui Dante,tot mi s-ar pãrea cã am întîrziat sã mã supun voinþei tale, fiinþã atît de desãvîrºitã !”. 83. Înnegrul... fund : e fundul pãmîntului, unde se terminã Infernul. 84. Din largul plai : eRaiul. 88. Te teme : raþionamentul urmeazã toate regulile unei demonstraþii scolastice, cutoate distincþiile ºi silogismele sale. 91. Aºa : în text : „Eu sînt fãcutã de Dumnezeu astfel”.94. Doamnã bunã : Maica Domnului, care, ºi dupã credinþa ortodoxã, intervine pe lîngãDumnezeu pentru iertarea pãcatelor noastre. Aici simbolizeazã harul ºi milostenia dumne-zeiascã ºi, împreunã cu celelalte „douã Doamne binecuvîntate”, Beatrice ºi Lucia, se opunecelor trei pãcate simbolizate în panterã, leu ºi lupoaicã. Dante nu-i spune pe nume, fiindcãniciodatã în Infern nu îndrãzneºte, din respect, sã pronunþe numele sfinte. 97. Lucia :sfîntã fecioarã din Siracuza martirizatã de Diocleþian în anul 304. Simbolizeazã harul carelumineazã mintea. 98. Omu-þi cu credinþã : se vede de aici cã Dante a avut o venera-þie deosebitã pentru Lucia. 100. Urînd... orice suferinþã : în text : „...orice cruzime”. Unii
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103 – ‘O, Beatrice,-a Domnului plãmadã,de ce n-ajuþi pe cine-atît de dragãte-avu, încît se rupse de grãmadã ?
106 N-auzi cum geme jalea lui întreagã,nu vezi cum moartea-l strînge mai cu zorla rîul care mãrii nu-i dã vlagã ?’
109 N-au fost pe lume oameni mai cu dorde-al lor folos, la pãgubi mai cu pazã,ca mine la cuvîntul mustrãtor.
112 ªi coborîi din jeþul meu de razãîncrezãtoare-n vorba ta cuminte,ºi þie vazã ºi la ceilalþi vazã.»
115 ªi dupã ce-mi picã acestea-n minteîntoarse ochii-aprinºi de plîns la mine,ca mai grãbit sã umblu înainte.
118 ªi-alerg atunci, cum a vrut ea, la tine,te scap de fiar-aceea cu noroc,ce-n drumul scurt spre dalba culme-þi vine.
121 Dar ce-i ? De ce, de ce rãmîi pe loc ?de ce în piept atîta miºelieªi nici o-ncredere ºi nici un foc ?
124 Atunci cînd trei femei prea sfinte, þiede grijã-þi poartã sus la curte-n cerºi vorba-mi de-atît bine-i chezãºie ?”
127 Cum floricelele de-al nopþii gertînjind ºi-nchise, dînd de caldul soare,se-ndreaptã toate-nvoalte pe luger ;

(Tommaseo) explicã : „fiindcã a fost martirizatã”, alþii, pare-se, mai bine : „fiindcã, dupã Solomon(Proverbe, VI, 8), ea dã harul sãu numai celor blînzi”. 106. Jalea lui întreagã : adicã plînsullui care naºte milã în cei ce-l aud. 107. Moartea : adicã moartea sufleteascã. Pãcatul estepierderea sufletului, a doua moarte a lui. 108. Rîul : dupã unii comentatori (mai vechi) ar firîul Aheron, care nu se varsã în mare ca toate rîurile pãmînteºti, aºa cã marea nu se poatemîndri ; dupã alþii (mai moderni), e numai o imagine vie, în loc de „pãdurea” sau „valea pãca-telor”, faþã de care nici marea cu toate furtunile sale nu e mai primejdioasã. 113. Vorba tacuminte : vezi nota 67, Infernul, II. 114. Vazã : foarte bine spune Tommaseo cã aceastã laudãse potriveºte de minune lui Virgil, fie cã face aluzie la poetul aºa de pudic încît fusese poreclitde contemporani „fecioarã”, fie la raþiunea omeneascã supusã adevãrului revelat, pe care osimbolizeazã. 115-117 : de observat aici ºi umanitatea Beatricei, care plînge de primejdiaiubitului ei, ºi a lui Virgil care se înduioºeazã de acel plîns de femeie curatã ºi frumoasã. Nue aici vorba numai de „adevãrul revelat” care trimite „raþiunea omeneascã”, supusã lui, sãscape din pãdurea viciilor pe „omul pãcãtos”, ci de Beatrice, femeie iubitã ºi iubitoare careplînge, de Virgil, poet iubit de Dante, ºi de Dante om. Toate aceste trei figuri trãiesc o viaþãomeneascã ºi artisticã, aºa cã s-au putut face studii asupra caracterului Virgilului dantesc,care nu este numai cel istoric ºi simbolic. Aici este secretul veºnicului interes al Divinei
Comedii, care altfel n-ar fi decît ceva între Roman de la Rose ºi o plicticoasã Mesiadã dinsecolul al XIV-lea. 125. Curte-n cer : Raiul. De multe ori Dante obiºnuieºte aceste ima-gini medievale. Altã datã, în loc sã spunã Raiul, zice : „unde Crist este stareþul mînãstirii”.127. Cum... : foarte frumoasã comparaþie, care ne aratã pe Dante înzestrat ºi cu sentimente
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130 Aºa ºi eu cu voia temãtoare :ºi-atîta bãrbãþie-n piept îmi pusecã începui ca o fiinþã tare :
133 – „O, buna, care ajutor mi-aduse,ºi tu, curtean, ce te-ai supus curîndadevãratelor ei vorbe spuse !
136 Îndupleci sufletu-mi aºa flãmîndsã vie, cu al graiului ºivoi,cã iatã-mã-s întors la-ntîiul gînd.
139 Poþi merge,-o vrere sîntem amîndoi,tu cãlãuz, tu domn ºi tu maestru”.Aºa-i grãii, ºi cînd porni apoi,
142 intrai pe drumul aspru ºi silvestru.]

foarte delicate ºi gingaºe, nu totdeauna încruntat ºi cu ochii spre cer, dar care ºtie sãse bucure de tot ce e frumos ºi gingaº pe acest pãmînt ºi însufleþeºte cu bogata sa viaþãinterioarã toate aspectele naturii. 138. La-ntîiul : adicã sã facã cãlãtoria, de care se camsperiase la început.
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Cîntul III
Pre-Infernul

Cuvintele în culoare întunecatã (1-10)
 Poarta Infernului (11-21)  Pe-deapsa celor ºovãielnici (22-81) 

Demonul Caron (82-129)  TrecereaAheronului ºi somnul lui Dante(130-136)

1 „Prin mine mergi la cuibul întristãrii,prin mine mergi la veºnic plîns fierbinte,prin mine mergi la neamul dat pierzãrii.
4 Justiþia miºca pe-al meu Pãrinte ;puterea cea divinã m-a durat,iubirea primã ºi suprema minte.
7 Cînd eu n-am fost, nimic n-a fost creat,ci veºnic tot ºi-n veci voi fi duratã,sã lase-orice speranþã cine-a-ntrat.”
10 Aºa scria-n coloare-ntunecatãdeasupra unei porþi. ªi-am zis : – „Ce scrie,maestre,-aici e vorbã-nfricoºatã”.
13 Iar el atunci ca unul care ºtie :– „Se cade-aici sã stingi orice prepus,ºi-oricare spaimã moart-aici sã fie.

1. jalnica-ncãpere (a). 3. Veºnica durere (A). 4. Dreptate-a vrut înaltul meu Pãrinte (b).
5. Atotputernicia (a). 7. Pe cînd nu fui, nimic nu fu creiat (a). Nimic nu fu ’nainteamea creiat (b). Nimic nu fu ’naintea mea creiat (c). Nimic creiat nu fu ’naintea mea (d).
8. Ci tot etern ºi-etern (b). 9. Deci (a). Sã lase cine (a). Intratul lase-ori ce spe-ranþã (a). 14. Urã (c). 15. ªi moart-orice speranþ-a ta (a).

1. Prin mine : aici vorbeºte poarta Infernului. 5-6. Puterea, iubirea ºi mintea : adicã :Tatãl, Fiul ºi Sfîntul Duh, cele trei persoane ale Sfintei Treimi. 7. Nimic n-a fost creat :înaintea ei nu fuseserã create decît lucruri veºnice, adicã cerurile ºi sufletele îngereºti.Pãmîntul, dupã Dante, a fost creat imediat dupã îngeri, ºi Lucifer, cãzînd din cer, a deschisîn el prãpastia în formã de pîlnie cu vîrful în jos, care a format Infernul. Pãmîntul care,îngrozit de pãcatul lui Lucifer, a fugit dinaintea lui a ieºit în cealaltã emisferã ºi a formatPurgatoriul. 10. Coloare-ntunecatã : dupã unii comentatori, culoarea întunecatã se referãmai mult la sensul lugubru al inscripþiei de pe poarta Infernului.
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16 Sosit tu eºti în locul unde-am spuscã duhuri ai sã vezi, aici adusefiindc-al minþii bun ºi l-au rãpus”.
19 ªi mîna sa-ntr-a mea apoi o pusezîmbind voios, iar d-asta mã-ntrãmai,ºi-n stãri secrete-astfel el mã-ntroduse.
22 Suspine-aici ºi plîns ºi groaznic vaiurlau prin aerul lipsit de stele,aºa cã la-nceput eu lãcrimai.
25 Diverse limbi, cumplite vorbe grele,voci groase-ori iuþi de furia durerii,scrîºniri de dinþi, loviri de mîini cu ele
28 [fãceau o larmã care-n fundul seriise tot roteºte-n acel aer stinsca pulberea-n vîrtejurile verii].
31 Iar eu, ce-aveam de spaimã capu-ncins :– „Ce-i, Doamne,-am zis, ce-aud ? Ce neam sã fiede-a sa durere-atît de mare-nvins ?”.
34 – „Aceasta este-acea ticãloºie,în care plîng nefericiþii-aceice nici onoare n-au, nici infamie.
37 De-a valma stau cu îngerii miºeicari nici fideli Puterii creatoare,dar nici rebeli n-au fost, ci-nchiºi în ei.
40 Respinºi de Cer, spre-a nu-l ºtirbi-n lucoare,sînt ºi de Iad respinºi, cãci ar puteacei rãi din Iad cu ei sã-ºi fac-onoare.”
43 ªi iarãºi eu : – „Ce cazn-atît de greale smulge-urlare atît de desperatã ?”.Iar el : – „Un scurt rãspuns tu vei avea.
46 Nu pot spera sã moarã niciodatãºi-n josnica-le-orbie-atît de seciprivesc cu pizmã-oricare soartã datã.

17. Nemîngîiete (a). 18. Cari bunul minþii lor (a). 19. dete (a). 21. secrete (a).
25. Cumplite-n multe limbi cuvinte (a). 26. urlãri de... nebuni. 27. scrîºniri ºi sunetede mîini... (a). Voci groase-ori tari ºi pleosc de mîini (b). 29. Roteau deavalma-nlargul încãperii (b). 30. Ca... timp (b). 41. avea (a). 42. Cei rãi prin ei ceva... (a).
45. ªi-orbie atît de josnicã... apasã (b).
18. Al minþii bun : viziunea lui Dumnezeu. 35. Nefericiþii-acei : care n-au avut un drumdrept în mersul vieþii ºi n-au urmat nici un partid. Dante, om de luptã ºi de partid, îºi aratã,faþã de aceºti „nenorociþi care niciodatã n-au fost vii”, tot dispreþul sãu. 42. Sã-ºi fac-onoare :faþã de laºitatea lor, ceilalþi condamnaþi din Infern s-ar fi putut mîndri. 46. Sã moarãniciodatã : desigur, nu moartea trupeascã, ci aceea a sufletului, ei nefiind primiþi nici mãcarîn Infern.
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49 Nici Drept, nici milã pentru ei în veci,nici unu-n lume nici o faimã n-are.Prea mult vorbim de ei ; tu-i vezi ºi treci”.
52 Privind apoi, vãzui un steag cu-atarerotire-n jur cã-n graba-i negrãitãpãrea-n etern nedemn de-orice-alinare.
55 ªi-atît de-adînc-o gloatã-ngrãmãditãpe urma lui, cã n-am crezut vrodatãcã moartea poate-atît de mult sã-nghitã.
58 ªi-aici pe mulþi îi cunoscui ºi iatãprivind vãzut-am bine... umbra cuifugi, de laº, de marea slujbã datã.
61 ªi-atunci am înþeles ºi sigur fuicã-s rãii-acei pe cari-i are-n urãºi Cel Etern ºi ºi duºmanii Lui.
64 Aceºti ce viaþã nici trãind n-avurãsînt goi de tot, ai lumii ticãloºi,iar viespi ºi mari tãuni [cu-nþepãturã],
67 le scurg pe-obraji de sînge valuri roºipe care-amestecat cu plîns fierbinteli-l sug de sub picioare viermi scîrboºi.
70 Vãzui apoi privind ºi mai ’naintepe malul unui mare rîu popor,ºi-am zis atunci : – „O, fã, te rog, pãrinte,

49. Nici dr. nu-i pentru ei, nici milã-n veci (a). 50. Ei nici o faimã-n lumea lor nulasã (b). 51. Nu-s demni de. 52-55. Privii atunci ºi un steag vãzut-am care/ Rotindatît de iute se-nvîrtea/ cã pare-n veci. ªi-n urma lui de lung/ venea, un ºir, încîtcu felul (a). 58. C-aduce atît de mulþi cu ea (a). 62. Cã asta... secta de miºei (a).
63. ªi Ceru-i are ºi adversarii (a). 64-65. ªi goi erau (a). ªi goi de tot aceºtiace n-avurã/ Nici vii o viaþã (a). Aceºti ce nici trãind n-avurã viaþã (b). 67. ªiscurg pe-obraz de-atîta (a). De viespi ºi de tãuni pîrae (a). 71. Pe-un mal de rîu,cumplit (a).
54. Nedemn : adicã pãrea cã e imposibil ca sã se poatã opri vreodatã. 55. O gloatã : lumeacelor morþi e, fireºte, neînchipuit mai mare decît a celor vii. La începutul cãlãtoriei sale,Dante se mirã de multe lucruri, cu care pe urmã se obiºnuieºte. Faþã de unele pedepse laînceput plînge, se îngrozeºte, leºinã ; dupã ce s-a obiºnuit însã ajunge pînã sã mãreascã chinu-rile pãcãtoºilor pe care-i urãºte mai mult, cum face, de exemplu, cu trãdãtorul Bocca degliAbati, cãruia îi smulge pãrul din cap, pînã cînd e silit sã-ºi spunã numele. 59. Umbra : dupãcea mai mare parte din comentatori, e vorba aici de papa Celestin al V-lea, smeritul sihastruPietro di Morrone, care, dupã cîteva luni, muncit de dorul sihãstriei lui ºi probabil ºi dedezgustul curþii papale, renunþã la pontificat ºi se întoarse la viaþa de dinainte, fãcînd astfelloc lui Bonifaciu al VIII-lea, marele duºman al lui Dante. 60. De laº : de laº ce a fost. 63. ªiduºmanii : a se observa adîncul dispreþ pe care-l exprimã acest vers. I-a fost destul sã-l recu-noascã pe Celestin, ca sã înþeleagã cã e vorba de laºi. 69. Viermi scîrboºi : numai pedeapsatalionului, de a alerga în veci dupã un steag, ar fi prea nobilã pentru astfel de pãcãtoºi.Viespile, tãunii ºi viermii se potrivesc mai bine josniciei lor. Ei, care în toatã viaþa n-au mersîn nici o parte, n-au fost mînaþi de nici o idee, sînt împinºi acum, ca niºte vite, de viespi ºitãuni, iar sîngele lor nu e demn decît de viermi.
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73 sã ºtiu de-aceºtia cine-s ? Ce zorde-a trece-i face-aºa de iuþi sã parã,cum vãd prin negru-amurg, din graba lor ?”.
76 Rãspunse el : – „De cei ce s-adunarãvei ºti la Aheron [în vremea cînd]vei sta ºi tu pe marginea-i amarã”.
79 [ªi iatã ochii ruºinat plecînd,]de teamã sã nu-ntreb ºi neplãcute[cercai pînã la rîu sã merg tãcînd.]
82 ªi-atunci spre noi în luntrea lui cea iutevãzui venind cãrunt un corãbier,strigînd : – „Vai vouã, suflete pierdute ;
85 ºi-n veci de-acum lipsiþilor de cer !eu vin ca sã vã trec de ceea parteîn noaptea cea de veci ºi-n foc ºi-n ger !
88 Dar tu, cel viu, ce vrei ? Tu te despartede-aceºti ce-s morþi !”. ªi-apoi de-a doua oarãmi-a zis, vãzînd cã stau ºi mai departe :
91 – „Printr-alte porþi, pe-alt drum tu te scoboarãla alt liman ! Nu poþi pe-aici intra,cãci ai sã treci c-o luntre mai uºoarã”.
94 Virgil atunci : – „O, Caron, nu zbiera !în cerul cel ce bate pãcãtoºiiaºa se vrea, ºi curmã vorba ta”.
97 Cu-acest cuvînt ºi-a potolit bãrboºiiobraji luntraºul bãlþii-acei cumplite,ai cãrui ochi au cerc de flacãri roºii.

77. Vei ºti cînd (a). Vei ºti, a zis, de cei ce s-adunarã/ La rîul Aheron... cînd cel dinurmã pas/ Opri þi-l vei pe rîpa lui amarã (b). 79-80. Plecîndu-mi ochii atunci ruºineavui./ ªi pînã-n rîu tot drumul îl tãcui (b). 80. Temîndu-mã cã (a).
77. Aheron : cel dintîi din rîurile Infernului pe care Dante le întîlneºte în cãlãtoria saimaginarã. 83. Un corãbier : Caron, care, dupã cum e ºi în Eneida, are însãrcinarea de atrece sufletele dincolo de Aheron. Descrierea lui Caron este admirabil imitatã de Dante, dupãVirgil. 84. Vai nouã : se adreseazã osîndiþilor care aºteaptã pe þãrm, spre a fi trecuþi.87. Ger : în Infernul lui Dante, printre celelalte pedepse, este ºi a gerului în care sînt bãgaþitrãdãtorii, adicã cei ce au pãcãtuit fiind cu mintea rece. 91. Pe alt drum : Caron vrea sãspunã cã Dante, cînd va muri, nu va merge în Infern ºi sufletul lui va fi transportat cucelelalte de vasul acela uºor ºi condus de un înger, care pleacã de la gura Tibrului, unde, dupãînchipuirea lui Dante, se adunã sufletele ce ajung apoi în insula Purgatoriului. 93. Luntremai uºoarã : aluzie la vasul de mai sus. 95. În cerul : un fel de formulã magicã, pe careVirgil o repetã, cu mici variante, de cîte ori întîlneºte o piedicã mai mare. 98. Bãlþii : Dantedescrie Aheronul ca un rîu cu unda întunecatã ºi plinã de nãmol, asemãnãtor cu o baltã.
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100 Dar sufletele goale ºi truditeschimbarã feþe, clãnþãnind cu dinþii,cînd vorbe-atît de-amare-au fost rostite.
103 ªi-umanul neam ºi cerul ºi pãrinþiiºi locu-l blãstemau ºi ceasu-n carenãscuþi au fost, [sãminþã a sãminþii].
106 ªi toate-un stol s-au strîns cu plînset marepe-amarul mal ce-aºteaptã cu rãsplatape cîþi în ura Celui Veºnic stau.
109 Iar Caron cel cu ochi de foc stã gatade drum, dã semn ºi-n luntre-i bag-apoi,pe cei tîrzii lovindu-i cu lopata.
112 ªi-aºa cum toamna veºtedele foicad rînd pe rînd ºi toat-a sa mîndrieºi-o dã þãrînii pomul înapoi ;
115 cad rînd pe rînd din reaua-þi sãminþie,Adame,-astfel, la singur semnul datca pasãrea la glasul care-l ºtie.
118 Astfel se duc pe rîu-ntunecat,ºi-abia dincolo-apucã sã scoboare,ºi-n mal dincoace-alt stol e adunat.
121 ªi-a zis maestrul meu : – „Oricine moarerespins de cer ºi fãr’ de pocãinþã,toþi vin aici, de-oriunde de subt soare ;
124 ªi cer sã treacã-n trista locuinþã,cãci bold Justiþia-ntr-înºii-atîta pune,cã frica lor se schimbã-ntr-o dorinþã.
127 Nicicînd pe-aici nu pasã duhuri bune,deci bine vezi pe-acest luntraº ce vru :tu poate-acum sã ºtii ce-a vrut a spune”.

104. blãstemau (a). Le-a dat ºi vieþii ºi... (a). ªi-n veci de veci sãminþele sãminþii (b).
109. Da semn. 110. ... ? (a). 111. îi strînge (a). 115. Astfel, Adame, tot cade rãul.
119. Ce-ajung dincolo (b). 125. Încît le schimbã (a). 127. Cînd vorbe-atît detari... (a).

102. Amare : cuvintele ameninþãtoare pe care Caron le rostise mai sus. 108. Celui Veºnic :adicã Dumnezeu. Stau : lipseºte o rimã. Din varianta însã la versul 104 (blãstemau) se vedecã traducãtorul intenþiona sã schimbe toate aceste rime în -are cu altele în -au. 128. Ce vru :Virgil îi explicã lui Dante motivul pentru care Caron i-a adresat cuvintele acelea cam aspre.El, ºtiind cã pe acolo n-au trecut niciodatã suflete bune, vede cu oarecare ciudã cãlcîndu-sepentru întîia oarã legile Infernului.
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130 De-abia sfîrºi ºi-un tremur se fãcupe tristul cîmp, astfel cã-nspãimîntatãmã scaldã mintea-n reci sudori ºi-acu.
133 Un vînt stîrnit-a þara-nlãcrimatã,urmat de-un fulger ca de sînge-aprins,ºi, stins avînd oricare simþ, deodatã
136 cãzui cum cade-un om de somn învins.

134. Purtînd un fulger roºu pe urmã (a). 135. Cã-mi stinse-n mine (a). 134-135. furios...somnoros (b).

130. Un tremur : Dante trece rîul Aheron în mod misterios. Caron nu l-a primit în luntrealui. Se face un cutremur, ochii îi sînt orbiþi de o luminã roºie, care izbucneºte din pãmînt, ºiDante cade ca adormit. Cînd deschide ochii, se gãseºte pe celãlalt þãrm. 133. Un vînt : secredea pe atunci cã razele soarelui, pãtrunzînd în pãmînt ºi venind în contact cu umezeala,produc vînt, care împinge scoarþa pãmîntului, producînd cutremure. 134. Un fulger : fulgerulse credea cã e produs de sforþarea fãcutã de aburii de foc ca sã se desfacã de aburii de apã,care-i înconjoarã în sînul pãmîntului.
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Cîntul IV
Cercul întîi : Limbul

Limbul (1-45)  Amintirea coborîriilui Cristos în Infern (46-66)  Poeþii
antici ºi Dante (67-105)  Castelulînþelepþilor (106-151)

1 Mi-a rupt din cap adînca-mi adormire
un tunet greu, încît sãrii pe cumun om trezit din somn prin zguduire.

4 ªi-acu-n picioare stînd, eu detei drumprivirii odihnite-n jur, sã-mi spunã
ce loc e-n care mã gãsesc acum.

7 Pe-un mal eram, al tristei vãi ce-adunã
în jalnica-i prãpastie-un infinitehou de vaiuri ce de-a pururi tunã.

10 Adînc ºi negru-n neguri învãlite fundu-ncît privind în el în vale
nimic în el eu n-am deosebit.

13 – „Sã-ntrãm acum la nesfîrºita jale –vorbi Virgil cu faþa-ngãlbenitã –voi merge-ntîi ºi-al doilea-i fi pe cale.”
2. în sus (a). 3. Tresari din somn (a). 10. Iar fundu-i negru (a).
1. Mi-a rupt : formã energicã ce pare cã-l trezeºte ºi pe cititor. 2. Tunet greu : e vorba detunetul care urmã fulgerului. Alþi comentatori înþeleg larma asurzitoare a plînsetelor ºiþipetelor din Infern. 13. Nesfîrºita jale : versuri de armonie tristã ºi deznãdãjduitã. Aiciparcã Virgil ºi-ar da seama pentru întîia oarã de locul în care ºi el e pus, ºi-i este milã deceilalþi, dar ºi de el. 15. Voi merge-ntîi : Virgil mergea înainte ca sã deschidã drumul ºi sãîncurajeze pe Dante. În Eneida, Enea ºi Sibila merg alãturi, dar aici „raþiunea omeneascã”,simbolizatã în Virgil, trebuie sã meargã înaintea omului, ieºit prin ea din pãdurea pãcatului,simbolizat în Dante.
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16 Dar eu, vãzînd coloarea sa pieritã :– „Vai, cum sã merg, cînd însuþi te-nspãimezi,tu, cel ce-mi þii puterea mea-ntãritã ?”.
19  Iar el : – „Durerea celor morþi ce-i veziîn ce loc stau, pe faþã-mi zugrãveºteaceastã milã ce tu team-o crezi.
22 Sã-ntrãm, cãci lunga cale ne-mboldeºte”.ªi-astfel intrã, ºi-ntrai cu el deodatãîn primul cerc ce-abisu-l îngrãdeºte.
25 Pe cît mi-a fost s-aud putinþa datã,nu plîns aici, ci-oftãri sunau, ºi-ataricã fac eternul aer sã se zbatã.
28 Din chin fãrã dureri pornind, pe carile scoate-o nesfîrºit de multã gintede mici copii, femei ºi oameni mari.
31 ªi-mi zice-atunci preabunul meu pãrinte :– „Nu-ntrebi ce duhuri scot aici suspine ?deci vreau sã ºtii de-aici de mai ’nainte
34 cã n-au pãcat, dar chiar de au vrun bine,nu e de-ajuns, cãci n-au botezul caree poarta voastr-a legii cei creºtine.
37 N-au stat deplin cu ceru-n conlucrare,cãci Crist veni-nvãþînd pe urma lor,deci însumi eu suspin într-astã stare.
40 Pierdut prin ãst defect acest popornu prin pãcat, atît ni-e osîndirecã fãrã de-a spera trãim în dor”.
43 Iar cînd ºtiui, cuprins fui de mîhnire,cãci mulþi vãzut-am oameni de valoarece-n limbu-acela stau aºa-n plutire.

25. Nu plîns pecît avui putinþa (a). 30. Deavalma prunci (a). 35. El nu-i (a).
39. Iar starea lor, ce-o vezi, e propria (a). 41. Cã nu pot (a).
21. Milã : de observat ºi aici umanitatea lui Virgil, care, deºi personificã raþiunea omeneascã,nu e numai o alegorie rece, ca personificãrile din Roman de la Rose, ci o persoanã vie, cu uncaracter bine pronunþat, de maestru iubitor ºi cãlãuzã prevãzãtoare. E om cãruia-i e milã deomenirea chinuitã în Infern, unde e ºi el. 22. Lunga cale ne-mboldeºte : vers devenitproverbial în italieneºte. 28. Fãrã dureri : adicã numai chinuri morale, deoarece ei n-augreºit cu nimic, numai n-au crezut în Cristos. 32. Nu-ntrebi : de observat interesul ce-l aratãVirgil pentru acest cerc, care-l priveºte de aproape. În cîntul precedent l-a certat pe Dante,pentru cã întreba prea mult ; acum se mirã cã nu-l întreabã. 36. Poarta voastrã : fiindcãVirgil e pãgîn. Botezul fiind cea dintîi dintre tainele prin care omul intrã în comunitateacreºtinã, e considerat ca o poartã a credinþei. 42. În dor : adicã în dorul în veci neîmplinit,de a se putea bucura vreodatã de vederea lui Dumnezeu. 43. Mîhnire : se vede aici mareleentuziasm al lui Dante pentru sufletele mari ale Antichitãþii. Dante, dupã cum am mai spus(nota la Infernul, II, 52), face o inovaþie, introducînd în Limb ºi sufletele mari ale Antichitãþii.
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46 – „Dar spune, maistre,-o spune-mi, doamne, oareieºi – i-am zis, dorind sã am deplincredinþa cea ce-nvinge-orice eroare –
49 cîndva prin merit propriu sau strãinvrun duh de-aici, spre-a trece-n mîntuinþã ?”Iar el care-a-nþeles ascunsu-mi chin :
52 – „De-abia sosii în noua-mi locuinþãºi-un duh puternic a venit de sus,cunun-avînd ca semn de biruinþã,
55 ºi-a tras de-aici pe primul om, ºi-a duspe Noe ºi-Avel, ºi cu el pornirãºi Moise-al legii dãtãtor supus,
58 ºi pe Avram, ºi-acel cu dulce lirã ;cu fii ºi tatã-a dus pe Israelºi-atît de mult iubita sa Rahirã,
61 ºi pe-alþii mulþi îi scoase-n acest fel ;dar vreau sã ºtii cã duhuri mîntuiten-au fost de-aici nicicînd pînã la el”.
64 Iar noi cît timp aceste-au fost vorbitemergeam mereu, trecînd pãdurea mare,pãdure, zic, de umbre-ndesuite.
67 ªi n-am fãcut drum lung pe-acea cãraredincoa’ de culme, cînd un foc vãzuice-n semicerc albea-ntr-o dulce zare.
70 Deºi-mi era departe-n fund, putuidistinge-atît încît sã vãd în partece neam ales era-n lumina lui.

69. Negritã (a).

49. Cîndva prin merit propriu : de observat cum Dante, cu o ºiretenie ºcolãreascã aproape,o ia de departe cu întrebãrile, dar Virgil îi rãspunde pe faþã. Strãin : adicã al lui Cristos, care,între moartea sa trupeascã ºi înviere, se coborî în Limb, ca sã scoatã de acolo sufletelepatriarhilor ºi sã le ducã în cer. 53. Duh puternic : Cristos. 54. Biruinþã : fiindcã învinseserezistenþa dracilor ºi sfãrîmase porþile Iadului. 55. Primul om : Adam. 58. Cel cu dulcelirã : David. 59. Israel : fiul lui Isac ºi al Rebecãi, cunoscut sub numele de Iacob, cu ceidoisprezece copii ai lui Isac, care furã ºefii celor douãsprezece seminþii ale lui Israel. 60. Atîtde mult : fiindcã sluji lui Laban ºapte ani ca sã i-o dea de soþie „ºi anii aceºtia i s-au pãrutca vreo cîteva zile, pentru cã o iubea” (Geneza, XXIX, 20), însã, constrîns sã se cãsãtoreascãînainte cu Lia, sluji încã ºapte ani. 63. Pînã la el : înainte de coborîrea lui Cristos în Infernnimeni nu fusese scos de acolo, fiindcã poarta Iadului fusese închisã încã de la pãcatul luiAdam. 65. Pãdurea mare : se înþelege : gloata sufletelor dese ca pãdurea. 68. Culme : adicãdincoace de marginea cercului. 69. Semicerc : cum Iadul are formã circularã, focul, luminîndnumai jumãtatea cercului întunecat, fãcea astfel un semicerc. 71. Sã vãd : trebuie admis cãînclinarea era destul de pronunþatã, încît Dante, stînd mai sus, a putut vedea pe deasuprazidurilor castelului pe cei care îl locuiau.
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73 – „O, tu ce ’nalþi orice ºtiinþe ºi-arte,ei cine sînt ? Ce-onoare-i încununã,cã starea lor de-a altor o desparte ?”
76 Iar el : – „Faimosul nume ce rãsunãîn lume sus de ei, le-a dobîndito graþie-n cer de-o stare-aci mai bunã”.
79 ªi-un glas spre noi acestea le-a rostit :– „Onoare þie, vrednice poete,a cãrui umbrã dusã ne-a venit”.
82 Vãzui cînd glasul s-alinã ºi stetecã patru umbre-au dor spre noi s-apuce,nici triste-n ochi, dar nici nemîngîiete.
85 – „Priveºte-acum – a zis iubitul duce –pe cel ce-ntîiul, ca ºi-un cãpitan,cu spada-n mînã, stolul ºi-l conduce :
88 Omer e el, poetul suveran,satiricul Horaþiu-n urmã vine,Ovidiu-apoi, iar ultimu-i Lucan.
91 Deºi cuvîntul drag rostit de minecuvine-se-a fi spus la fel ºi lor,onoare-mi fac, ºi fac cu-aceasta bine.”
94 ªi-aºa vãzui aici frumosul coral Prinþului cîntãrii dulci de lirã,ce stã vultur deasupra tuturor,

77. De dînºii-n (a). 80. înaltule (a). 82. Iar cînd strigarea (A). 84. chip (a).
73. Ce ’nalþi : adicã cel ce face cinste oricãrei arte ºi ºtiinþe. 80. Poete : Virgil, care se înde-pãrtase, ºi, întorcîndu-se, e primit cu bucurie de ceilalþi. Torraca aici adaugã : „Acea invitaþiede a cinsti pe poetul care se reîntoarce ºi toatã scena urmãtoare sînt ceva mai mult ca unexpedient... pentru a preamãri pe maestru. Se vãd admiraþia ºi respectul pe care orice om cultle datoreºte marilor genii ºi operelor lor”. 88. Omer : cel mai mare poet epic grec, cãruia i seatribuie Iliada ºi Odiseea (cca secolul al IX-lea î.Cr.). Cu toate cã Dante nu ºtia greceºte, nuîl ignorã pe Homer, ale cãrui laude le citise în Poetica lui Horaþiu ºi în Epistolele lui Seneca.89. Horaþiu : cel mai mare poet liric latin, nãscut la Venosa la 8 decembrie 68 î.Cr. ºi mortla 27 noiembrie 8 î.Cr. A scris Ode, Epistole, Arta poeticã ºi Satire. În Evul Mediu, Satireleºi Epistolele au fost citite mai mult decît Odele, ºi în Arta poeticã (v. 235) Dante putea citiniºte cuvinte din care se deducea cã Horaþiu însuºi se numea satiric. 90. Ovidiu : celebrulpoet latin (nãscut la Sulmona la 20 martie 43 î.Cr.) a murit la Tomis (Constanþa), lîngã MareaNeagrã (17 d.Cr.), unde fusese exilat de August pentru o vinã necunoscutã bine. Opera luiprincipalã sînt Metamorfozele, dar în Evul Mediu au fost preþuite mai mult Ars amandi,
Remedia amoris ºi Heroides. Este unul dintre autorii mai cunoscuþi lui Dante, cu care vreasã se ia la întrecere. În cîntecul hoþilor (Infernul, XXV), el se laudã cã l-ar fi întrecut cumetamorfoza închipuitã de el, a oamenilor care devin ºerpi. Lucan : nãscut la Córdoba, înSpania, la 33 î.Cr., a murit la 65 d.Cr. E autorul Farsalei, poem epic despre rãzboiul civildintre Cezar ºi Pompei. A inspirat pe Dante mai ales în cîntecul amintit mai sus, al hoþilor.91. Cuvîntul drag : e cuvîntul de „poet”. 93. Onoare : adicã motivul cinstei constã în faptulcã Virgil e poet. Cu mare modestie Virgil insistã asupra acestui lucru, cã ºi ceilalþi îl cinstescnumai ºi numai ca poet. 95. Prinþului : este Homer.
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97 Iar dupã ce-ntre ei puþin vorbirã,spre mine-ntorºi c-un semn m-au salutat,iar de-asta ochii lui Virgil zîmbirã.
100 Dar ºi mai mare-onoare-apoi mi-au datprimindu-mã-ntr-a lor tovãrãºieºi-al ºaselea-ntre-asemeni genii-am stat.
103 ªi-am mers aºa spre-acea luminã vie,vorbind ce-i bine-aici sã tac, astfelcum bine-a fost vorbite-n Iad sã fie.
106 ªi-ajunºi apoi sub un frumos castelde ºapte ori încins c-un zid pe-afarãºi-n jur scutit de-un mîndru rîurel.
109 Trecînd ca pe uscat pe el, intrarãprin ºapte porþi cu mine-aceºti poeþipe-un cîmp frumos cu verde primãvarã.
112 Acolo oameni, cu ochi lini ºi-nceþi,vorbeau încet ºi rar [cu-autoritate],cu vorba rar-a nobilei blîndeþi.
115 Iar noi spre-un fund al vãii luminatene-am dus pe-un loc deschis, frumos ºi ’nalt,ca-ntregul cîmp cu toþi sã ni s-arate.
118 ªi-aci-n picioare pe-acel verde smaltmari spirite vãzui, cã de mîndrieºi-acum, cã le-am vãzut, cînd spui, tresalt.
121 Electra-ntîi cu multa-i sãminþie,cu Hector printre ei ºi cu Enea,Cezar ce-avea de ºoim privirea-i vie,

109. Trecurã ca pe-uscat ºi-ntrarã (a). 112. ªi-ntr-însul oameni (a).
97. Vorbind : vers foarte discutat. Cei mai mulþi dintre comentatori interpreteazã cã ar fivorba de lucruri pe care ar fi inutil sã le refere aici, aºa dupã cum era util ºi potrivit acolo.99. Zîmbirã : de satisfacþie cã elevul lui cel mai drag a primit de la tovarãºii lui din nobilulcastel acest semn de cinste. 103. Luminã vie : e simbolul ºtiinþei omeneºti, care rãspîndeºtede jur împrejur razele sale binefãcãtoare. 107. De ºapte ori : cele ºapte ziduri sînt simbolulvirtuþilor morale (prudenþa, dreptatea, tãria ºi cumpãtarea) ºi al celor speculative (inteli-genþa, ºtiinþa ºi înþelepciunea) sau, dupã alþii, al celor ºapte pãrþi ale filosofiei (fizica, meta-fizica, etica, politica, economia, matematica ºi logica). 108. Rîurel : simbolizeazã elocinþasau, dupã alþii, buna dispoziþie pentru bine. 110. ªapte porþi : simbolizeazã, dupã cumse pare, cele ºapte arte liberale în care consta învãþãtura medievalã : gramatica, dialecticaºi retorica (artes trivii) ºi : aritmetica, geometria, muzica ºi astrologia (artes quadrivii).113. Încet ºi rar : idealul învãþatului în Evul Mediu, care trebuia sã vorbeascã rar, dulce ºicu autoritate. 117. Cu toþi : adicã toþi cei care erau în el. 118. Smalt : cîmpul era împodobitcu flori. 120. Tresalt : adicã ºi acum, cînd îºi aduce aminte, se mîndreºte cã le-a vãzut.121. Electra : fiica lui Atlas ºi mama lui Dardanus, fondatorul Troiei. Multa-i sãminþie :copiii lui Dardanus, printre care Dante recunoaºte pe Hector, cel dintîi nãscut al lui Priam,regele Troiei, ºi al Hecubei, ºi pe Enea, fiul lui Anchise ºi al Venerei. 123. Cezar : întemeietorulImperiului roman (nãscut la 12 iulie 100 î.Cr., omorît la 15 martie 44 î.Cr.). Ochi de ºoim :
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124 Camilla sta ºi sta Pentesileaîntr-altã grupã, ºi ºedea Latincu fiicã-sa Lavinia printre-aceia.
127 ªi Brut ce-a scos din Roma pe Tarchin,Cornelia, Marcia, Iulia, ºi deoparteºi singur sta deoparte Saladin.
130 Vãzui apoi, privind ºi mai departe,pe maistrul celora ce ºtiu, avîndu-lla mijloc marii-adîncitori de carte
133 cari stau tãcuþi, cucernici ascultîndu-l.Socrat era-ntre ei ºi Plato, celce-n primul rînd ºedea ºi-ncepe rîndul,
136 Democrit cel ce nu dã lumii þel,Empedocle, Anaxagora ºi Tale,Diogene ºi Heraclit, cu el

129. Retras stetea ºi singur (a).
felul cum îl descrie Dante aici aratã cã a fost influenþat de o tendinþã puþin favorabilã luiCezar ºi care a dãinuit în tot Evul Mediu. Altã datã (Paradisul, XI, 69) îl numeºte „celce-ntreaga lume-nspãimîntase”. 124. Camilla : rãzboinica eroinã, fiicã a lui Metabus, regelevolscilor ºi amintitã de Virgil în Eneida. A luptat de partea lui Turnus împotriva lui Enea ºifu omorîtã de Aronta. Pentesilea : regina amazoanelor, care, în timpul rãzboiului troian, seluptã împotriva grecilor ºi fu omorîtã de Ahile. 125. Latin : regele Laþiului, fiul lui Faunusºi al nimfei Marica. 126. Lavinia : fiica lui Latin ºi a Amatei. A fost logoditã de mamã-sa cuTurnus, regele rutulilor, dar Enea se îndrãgosti de ea ºi o luã în cãsãtorie, de unde rãzboiulîntre Enea ºi Turnus, în care acesta muri. 127. Brut : primul consul, care a scãpat Roma detirania lui Tarchin ºi a întemeiat republica. Tarchin : zis Superbul, ultimul rege al Romei,izgonit de Brutus. 128. Cornelia : fiica lui Scipio Africanus Maior, soþia lui Tiberius SemproniusGracchus, mama Grachilor Tiberius, Caius ºi Sempronia. Marcia : fiica lui Marcus Filippus,soþia lui Cato Uticensis, apoi a oratorului Quintus Hortensius. Iulia : fiica lui Cezar ºi soþialui Pompei. 129. Saladin : Selah-Eddijn (1137-1193), sultan al Egiptului. S-a bucurat printrecreºtini de renumele de mãrinimos ºi înþelept. În Evul Mediu fu socotit ca tipul omului drept,cu toate cã era de credinþã mahomedanã. 131 : Maistrul : Aristotel (384-322 î.Cr.), unul dincei mai mari filosofi ai Antichitãþii, foarte preþuit de Dante, care-l laudã în diferite rînduriºi în Convivio, ca ºi de toatã lumea medievalã. Dante cunoºtea opera lui din traducereaSfîntului Toma de Aquino. 134. Socrat : (470-399 î.Cr.) iniþiatorul adevãratei morale, perfec-þionatã apoi de Aristotel, dupã cum însuºi Dante spune în Convivio (IV, 6). Cea mai frumoasãfigurã de filosof ºi de cetãþean din toatã Antichitatea. Pentru el, virtutea consta în a ºti, ºiþinta ºtiinþei era cercetarea adevãrului, cu care el se îndeletnicea întrebînd discipolii ºiîndreptînd rãspunsurile lor neexacte. Metoda aceasta se ºi numeºte, de la el, socraticã. Învi-nuit cã ar fi corupãtor al tineretului ºi cã ar dispreþui pe zei, fu condamnat la moarte, pe careo înfruntã cu mare seninãtate, refuzînd sã fugã, atunci cînd i s-a oferit prilejul, pe motivulcã legile trebuie respectate, chiar cînd sînt nedrepte. N-a lãsat nimic scris. Gîndirea lui ocunoaºtem din operele lui Platon, Xenofon ºi chiar din ale lui Aristotel. Plato : nãscut laAtena în 429 î.Cr., moare în 348, unul din cei mai mari filosofi ai Antichitãþii, urmaº al luiSocrate ºi ºef al Academicienilor, numiþi aºa dupã locul unde ei se întruneau, adicã Academia,dupã cum ºi Dante spune în Convivio (II, 15). Dante cunoºtea doctrina platonicã din citaþiiale altora, poate a citit chiar traducerea latinã a dialogului Timaeus pe care îl citeazã în
Paradis (IV, 49). 136. Democrit : Dante ºtia din De natura deorum a lui Cicero (I, 24) cã,dupã Democrit, atomii alcãtuiesc cerul ºi pãmîntul printr-un concurs aproape întîmplãtor.S-a nãscut la Abdera (465 ?-361 î.Cr.). 137. Empedocle : nãscut la Agrigent (490-430 î.Cr.),a scris o lungã poemã despre naturã în care susþine cã elementele care compun universul secombinã ºi se descompun de mai multe ori, aºa încît am avea niºte haosuri nesfîrºite. La
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139 ºi-Orfeu ºi-adînc observatoru-n qualeaici era, eu zic Dioscorideºi Tuliu, Tit, ºi cel cu legi morale
142 Seneca, Gallian ºi Euclide,Hipocrate, Avicenna, Ptolomeuºi-Averoe ce-ntinse zãri deschide.
145 Sã-i spui pe toþi de-aici mi-ar fi ºi greu,ºi-astfel mã-mpinge teama-ndelungatãc-ades la fapte-i scurt cuvîntul meu.
148 Din ºase, doi ne-am rupt apoi îndatã,cãci dusu-m-a p-alt drum iubitul ducedin lina zare-n noapte frãmîntatã
151 ºi-ajunsei unde-n veci nimic nu luce.

145. Pe toþi cîþi sînt (a). C-ades prin fapte-i grabnic mersul (b). C-adese pentrufapte-am scurt cuvînt (b).

aceastã teorie Dante face aluzie în Infern (XII, 42). Anaxagora : din Clazomene (500-428 î.Cr.),maestrul lui Pericle, care i-a scãpat viaþa cînd a fost acuzat de ateism, din cauza operei saledespre naturã. A fugit atunci la Lampsac, unde a murit. Are meritul de a fi introdus în Atenafilosofia ºcolii ionice. Tale : din Milet, unul din cei ºapte învãþaþi ai lumii vechi (639-546 î.Cr.).138. Diogene : cinicul, nãscut la Sinope (404-323 î.Cr.), a fost dispreþuitorul neînvins al ori-cãrei strãluciri pãmînteºti. Este acela care, locuind într-un butoi ºi ducîndu-se Alexandru celMare la el ºi întrebîndu-l ce dorea, i-a rãspuns sã nu-i ia ce nu-i poate da, fiindcã se aºezaseîn dreptul soarelui. Eraclit : din Efes (500 î.Cr.), a fost celebru în filosofie ºi ºtiinþe natu-rale, dar ºi-a exprimat gîndul într-o formã aºa de abstractã cã a fost poreclit „Obscurul”.139. Orfeu : poet trac „care fãcea cu chitara blînde fiarele ºi arborii ºi pietrele sã se miºtecãtre sine” (Convivio, II, 1). Dupã Dante, e „omul înþelept care cu instrumentul vocii saleîmblînzeºte ºi potoleºte însuºirile crude ºi aduce la voinþa sa pe acei care nu au viaþã pentruºtiinþã ºi artã” (Convivio, II, 1). Quale : adicã în calitãþile ierburilor. 140. Dioscoride :Pedanius Dioscoride, grec din Anazarba în Cilicia. A înflorit în timpurile lui Nero ºi a scrisun tratat unde se vorbeºte despre calitãþile medicinale ale ierburilor. Tuliu : M.T. Cicero,marele orator roman (106-43 î.Cr.). Dialogul De amicitia a fost una din cele douã cãrþi carei-au inspirat lui Dante iubirea de filosofie. 141. Tit : Titus Livius, considerat aici ca filosof.Despre scrierile lui filosofice Dante aflase dintr-o scrisoare a lui Seneca cãtre Lucilius, încare ele sînt lãudate împreunã cu ale lui Cicero. Altã datã, adresîndu-se istoricului, îl numeºte„cel care nu greºeºte”. Nãscut la 60 î.Cr., a murit la 16 d.Cr. Cel mai mare istoric al Romei, autoral operei Rerum Romanorum ab urbe condita libri, ajunsã la noi incompletã. 142. Seneca :Dante a cunoscut din Seneca Scrisorile cãtre Lucilius, pe care le interpreteazã în Convivio(IV, 2) ºi unde Seneca vorbeºte de mai multe ori de tratatele sale de filosofie moralã, pierdutepentru noi. Dante ºi contemporanii lui credeau cã el ar fi autorul tratatului despre Cele patru
virtuþi al lui Martinus Damiensis, pe care îl citeazã în De Monarchia (II, 5). Gallian : ClaudiuGallian, medic din Pergam (131-201 d.Cr.), autorul unui tratat de medicinã, citat în Convivio(I, 8). Euclid : matematician alexandrin ºi platonic, autor al celebrelor Elemente de geome-
trie. A trãit pe la 300 î.Cr. ºi e citat de Dante în Convivio (II, 14) ºi în De Monarchia (I, 1).143. Hipocrate : medic din Cos în secolul al V-lea î.Cr. Citat în Convivio (I, 8) ºi Purgatoriu(XXIX, 137). Avicenna : Ibn-Sina, medic arab (980-1030), autor al unui comentariu aristoteliccitat în Convivio (II, 14 ºi 15). Ptolemeu : matematician ºi geograf din secolul al II-lea d.Cr.Citat în Vita Nuova (XXIX, 2) ºi Convivio (II, 13). 144. Averoe : Ibn-Roschd, filosof arab dinCórdoba (1116-1198), zis ºi „Comentatorul” pentru marele sãu comentariu asupra operelor luiAristotel. Citat în Vita Nuova (I, 4) ºi în Purgatoriu (XXV, 63). 147. Cuvîntul meu : Dantevrea sã arate cã nu întotdeauna ajung cuvintele ºi bunãvoinþa pentru a putea reda ceea ceel a vãzut. 151. Nimic nu luce : Limbul este o excepþie luminoasã în Infernul lui Dante, caree tot întunecat.
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Cîntul V
Cercul al doilea:

desfrînaþii

Minos (1-24)  Desfrînaþii (25-69)
 Francesca da Rimini ºi PaoloMalatesta (70-96)  Povestea de

amor ºi moarte (97-138)  Mila luiDante (139-142)

1 Din starea-ntîi aºa-ntr-a doua starevenim, în cerc ce loc mai strîmt roteºte,ci cazne-atît mai mari, stîrnind urlare.
4 Grozav aici stã Minos ºi rînjeºte,judeþ el þine-acolea-n poartã stîndºi-azvîrle-n Iad precum se-ncolãceºte.
7 Eu zic cã rãu-nãscutul duh intrînd,silit e culpa-ntreagã sã ºi-o spuie,iar el, cunoscãtor de rãu, vãzînd
10 ce loc din Iad e vrednic sã-l încuie,cu numãru-nvîrtitei cozi pe spatearatã gradu-n care vrea sã-l puie.
13 Mereu stau multe-n faþã-i adunate,ºi una dupã alta vin cu rîndulºi spun ºi-aud ºi-n Iad sînt aruncate.

3. cari nasc (a). 5. ªi þine-aici judeþ (a).
1. Starea-întîi : din cercul întîi ne-am coborît în cel de-al doilea, mai restrîns, ceea ce e firesc,infernul dantesc avînd forma unei pîlnii. 3. Ci : cercul e mai mic, dar caznele sînt mai groaz-nice. Stîrnind urlare : aºa sînt de groaznice, încît stîrnesc urlare. 4. Minos : unul din cei treijudecãtori din Infern. Rege mitic al Cretei, devenit proverbial pentru dreptatea sa, aºa încîtVirgil îl înfãþiºeazã în Eneida ca judecãtor al sufletelor, dupã moarte. „Dante îl înfãþiºeazãca un demon, îi ia urna (urnam movet) virgilianã (Eneida, VI, 432), îl face sã rînjeascã oribilca un cîine, îi adaugã o coadã foarte lungã ºi-l reprezintã în timpul funcþiunii lui de judecãtor”(Torraca). 6. Precum se-ncolãceºte : numãrul încolãcirilor cozii sale peste trup aratã pentrual cîtelea cerc din Infern este osîndit pãcãtosul. 7. Rãu-nãscutul : nãscut în ceas rãu ; carenu s-a putut mîntui. 9. El : Minos. 15. Spun ºi-aud : adicã spun pãcatul, aud condamnareaºi apoi sînt aruncate în cercurile Infernului, potrivit cu pãcatele lor.
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16 Cînd el vãzu cã vin ºi-a-ntra mi-e gîndul :– „Tu, cel ce vii în lumea celor morþi –a zis ºi-a stat, oficiu-ntrerupîndu-l –,
19 ºtii unde eºti ? Te-ncrezi tu vrunei sorþi ?Sã nu te-nºele-aceastã largã-ntrare !”.Virgil atunci spre el : – „Ce grijã porþi ?
22 Sã nu-i opreºti fatala lui cãrare.Aºa se vrea-ntr-un loc unde se poateorice se vrea, ºi curm-a ta întrebare”.
25 Acu-ncepui s-aud acele toateurlãri de-aici ºi-amar fui strãbãtutde multul plîns ce tristul neam îl scoate.
28 Era-ntr-un loc de-orice luminã mut,ce muge-aºa ca marea-ntãrîtatãcînd largul ei de volburã-i bãtut.
31 Vîrtej drãcesc ce nu mai stã vrodatã,ia morþi de-a valma-n furia lui cu sine,sã-i zguduie-nvîrtindu-i ºi sã-i zbatã.
34 Iar cînd simt furia volburii ce vinecum plîng atunci, cum urlã toþi în vale,ºi-azvîrl blãstem puterilor divine !
37 ªtiui cã ãstor chinuri infernalesupuºi sînt cei ce-avînd plãcerea þelfac mintea roabã poftelor carnale.

17. Tu, cel ce vii : ca ºi Caron, ºi Minos este surprins (ºi cam scandalizat) de faptul cã unom încã în viaþã strãbate þinuturile supuse stãpînirii lui ºi încearcã sã-l sperie pe îndrãzneþulcare s-a încumetat sã întreprindã o astfel de cãlãtorie. 18. A stat : oprindu-se din funcþia sade judecãtor. 19. Te-ncrezi : literar : „bagã de seamã în cine te încrezi”. Minos cautã a strecuraîn sufletul lui Dante neîncrederea faþã de Virgil (raþiunea omeneascã). 23. Aºa se vrea :formula obiºnuitã, de culoare cam magicã, pe care Virgil (care în Evul Mediu a fost socotitca vrãjitor) o repetã de cîte ori gãseºte o piedicã în atitudinea îndîrjitã a demonilor pãzitoriai cercurilor din Infern. 24. Curmã : cu Minos Virgil nu întrebuinþeazã multe cuvinte ca sã-lconvingã, ci, scurt, îi spune cã aºa e voinþa cereascã ºi deci sã tacã. În alte rînduri, ca om fince este, se ia cu binele pe lîngã demonii care-l împiedicã. Acest oportunism al lui Virgil a foststudiat într-o frumoasã lucrare, L’opportunismo di Virgilio, de cãtre un tînãr elev al dluiFrancesco D’Ovidio. 28. Mut : lipsit de luminã. Dante, ca ºi Shakespeare ºi ca mai toategeniile mari, are adesea expresii lapidare care nouã de multe ori ni se par ciudate. În cîntecul I(vezi 60), Dante spune, spre exemplu, cã lupoaica îl împinge înapoi unde „soarele tace”, adicãîn adîncul întunecos al pãdurii. 30. Volburã : peisajul acesta de furtunã se potriveºte deminune cu furia patimii care i-a rãpit în viaþã. 31. Vrodatã : printr-o excepþie miraculoasã,furtuna stã numai timpul necesar Francescãi ca sã-ºi povesteascã tragica întîmplare de iubireºi moarte. Dupã cum foarte bine observã Henri Hauvette, într-o foarte recentã lucrare a sa(Etudes italiennes, I, nr. 2-3, 1918) despre cele ºapte dintîi cîntece ale Infernului, acestea para reprezenta o primã încercare a lui Dante, reluatã apoi mai tîrziu. Dante, în urmã, nu vaîntrebuinþa mijloace aºa ieftine ca intervenþia unei minuni. De altfel, mai observasem ºi eu(Ricordi di letture provenzali e francesi nella „Commedia” di Dante, Napoli, 1913) cã Dante,ca sã facã posibilã convorbirea lui cu Brunetto Latini, nãscoceºte o întreagã meteorologie aInfernului, aºa cã ploaia de foc ce-i chinuieºte pe aceºti pãcãtoºi se stinge în contact cu aburiice se ridicã din rîul Flegeton, de pe malul cãruia Dante vorbeºte fostului sãu maestru, ceeace ar fi dovadã a unui progres în arta lui Dante ºi cã ar fi trecut multã vreme pînã ce a reluatpoema începutã.
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40 Cum grauri ia ºi-al toamnei vînt cu elpe mii de-aripi mulþimea lor zbãtutã,pe-aceºti miºei, cumplitul vînt astfel
43 ºi-n jos ºi-n sus ºi-aici ºi-acolo-i mutã,ºi nu mai pot sã spere-n veci încainu stare-n loc, ci caznã mai scãzutã !
46 ªi cum îºi plîng cocorii tristul laicînd fac pe drum coloane-ndelungate,aºa vedeam cã vin cu mare vai
49 ºi-aceste umbre de vîrtej purtate ;ºi-am zis : – „Maestre, cine-au fost aceipe care-astfel ãst negru-amurg îi bate ?”.
52 – „Întîia-n stolul despre care vreisã ºtii a fost împãrãteas-odatãºi neamuri multe-avu sub sceptrul ei,
55 ci-atît fu-n viciu-acesta de ’necatã,cã-n legi sancþiune unei crime-aduse,spre-a fi ºi-a ei legal astfel scuzatã.
58 Ea e Semiramis, ce din cetiteo ºtim c-a fost urmaºa ºi femeialui Nin în þãri de turci acum domnite.
61 Se-ucise-a doua din amor ºi-i ceeace spuzei lui Sicheu perfidã-i fuse :perversa Cleopatrã este-a treia.”

40. duce-al (a). 46. Cum gruii-n sbor îºi cîntã-amarul laiu (a). jalnicul (a). 47. dincolo linii (b). 48. Aºa-ºi trãgeau venind cumplitul (a). Aºa veniau trãgîndu-ºi lungulvaiu (b). 55. înfundatã (a). 56. Cã voe-a dat prin legi plãcerii-oprite (a). 57. spãlatã (a).
43. ªi-n jos ºi-n sus : „cu sunetele întrerupte ale acestor adverbe, care parcã se fugãrescunul pe altul, Dante descrie «vîrtejul infernal ce nu mai stã», de care acele suflete sînt rãpiteºi zbãtute în toate pãrþile” (Venturi). 46. Lai : lais-urile erau niºte scurte compuneri poetice,de origine bretonã, uneori narative, alteori lirice, întovãrãºite de o muzicã tristã ºi melan-colicã. Cuvîntul lai, întrebuinþat de provensali spre a arãta cîntecul pãsãrilor, a trecut peurmã cu însemnarea de plîngere. 54. Neamuri multe : adicã sirienii, etiopienii, parte dinindieni ºi babilonieni. 57. Legal scuzatã : Orosius (I, 4) povesteºte : „aceastã reginã (Semiramida)arzînd de poftã... se pãtã de desfrîu... ºi pãcatul ei particular voind sã-l acopere cu o aparenþãde legalitate porunci cã tatãl ºi fiica s-ar putea împreuna, dupã placul fiecãruia, fãrã a sepãstra vreun respect firesc”. 58. Semiramis : faimoasa ºi frumoasa reginã a asirienilor, caredomni de la 1356 î.Cr. pînã la 1314 ºi a avut renumele de a fi fost cea mai destrãbãlatã femeiedin lume. Cetite : Dante face aluzie mai ales la istoria lui Orosius, pe care o pomeneºte în
De Monarchia (II, 9). 59-60. Urmaºa ºi femeia lui Nin : dupã moartea lui Nin, îi urmã ladomnie soþia lui, Semiramida, îndepãrtînd pe fiul sãu Ninia. 60. Turci : adicã Babilonia, care,în timpul lui Dante, era stãpînitã de turci. Nu e necesar deci a crede cã Dante face confuzieîntre Babilonia din Asia ºi cea din Egipt, unde era reºedinþa sultanului. 61. A doua : Dido,fiica lui Belo, întemeietoarea ºi regina Cartaginei, iubi pe Enea, dar, pãrãsitã de el, se omorî(Eneida, I, 4). Astfel nu-ºi þinu promisiunea solemnã fãcutã cenuºei bãrbatului sãu, de a-i fitotdeauna credincioasã. 63. Cleopatra : regina Egiptului (69-30 î.Cr.) ºi, dupã cum ne spunistoricii cei vechi, femeie foarte destrãbãlatã. A iubit între alþii pe Cezar ºi Antoniu, carepentru ea se despãrþise de soþia sa Octavia. Învinsã de armatele lui Octavian, ca sã nu cadãprizonierã în mîinile duºmanului, puse s-o muºte o aspidã.
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64 Vãzui ºi pe Elena care-adusecumplitul timp ; pe-Ahil cel mare-al cuirãzboi cu-amorul trist sfîrºit îi puse.
67 Pe Paris ºi Tristan, ºi mii vãzuigoniþi din viaþa lor de-amor, pe careVirgil mi-i arãta cu mîna lui.
70 Dupã ce [dat-am maestrului ascultarede vechi femei ºi cavalerii mii,a fost mai sã leºin de milã mare].
73 ªi-aºa-ncepui : – „Cu drag eu le-aº vorbiacelor doi ce-aduºi de vijelieaºa de-uºor pãreche par a fi”.
76 Iar el : – „Tu-i vei vedea cînd au sã fieaproape-aici ºi-atunci pe-acea puterece-i leag-astfel, sã-i chemi ºi au sã vie”.
79 Cînd vîntul deci le dete-apropiere,strigai spre dînºii : – „O, suflete-ntristate,vorbiþi de nu v-opreºte-a altui vrere”.
82 Precum prin aer pe-aripi nemiºcate,iau douã turturele-alãturi zborde-acelaºi dor spre cuibul drag purtate,
85 aºa ºi ei, dintr-al Didonei corveneau prin noaptea ce-o frãmîntã vîntul ;atît cu ruga-nvinsei vrerea lor.

64. Elena : fiicã a lui Jupiter ºi a Ledei, soþie a lui Menelau, care fu rãpitã de Paris, fiul luiPriam, regele Troiei, ºi care fu cauza rãzboiului dintre greci ºi troieni. Oamenii din EvulMediu ºi-o închipuiau „mai albã decît lebãda”. 65. Cumplitul timp : e vorba de rãzboiultroian. 66. Ahil : regele mirmidonilor, fiul lui Peleu ºi al zeiþei Tetis, e cel mai însemnat erougrec în rãzboiul troian. Dante îl pune printre cei destrãbãlaþi, aducîndu-ºi aminte cã a muritdin cauza iubirii. Într-adevãr, dupã o lege post-homericã, Ahile, din iubire pentru Polixena,fiica lui Priam ºi a Hecubei, ar fi voit sã treacã de partea troienilor, dar Paris îl ucise. În
Roman de Troie ºi într-o traducere italieneascã, datoratã unui Binduccio dello Scelto, contem-poran al lui Dante, se spune : „amor a arãtat cazna ºi puterea sa, împotriva cãrora nimeni nuse poate apãra”. 67. Paris : cf. nota 64. Tristan : vestit cavaler al „mesei rotunde”, fiul regeluiMeliadus, care iubi pe Isolda, soþia unchiului sãu, regele Marc din Cornivalia. Legenda spunecã Tristan s-a dus în Irlanda pentru a cere mîna Isoldei pentru unchiul sãu, regele Marc, darîn cãlãtorie, bînd din greºealã din licoarea fermecatã datã de mama Isoldei pentru a-ºi pãstraveºnic iubirea bãrbatului, s-au îndrãgostit fatal unul de altul. Dupã multe întîmplãri, regeleMarc, descoperind adulterul soþiei sale, a rãnit pe Tristan cu o sãgeatã înveninatã ºi acesta,simþindu-se murind, a îmbrãþiºat atît de tare pe Isolda, încît amîndurora le-a plesnit inimaºi au murit împreunã. Legenda, de origine bretonã, a fost rãspînditã în toatã Europa detruverii francezi ºi era foarte cunoscutã în Italia, unde gãsim o prefacere în proza toscanã aromanului francez (aºa-zisul Tristano Riccardiano), ºi pãtrunsese chiar în liricã. Ahile ºiParis erau socotiþi în poezia medievalã la fel cu cavalerii medievali. Toate aceste personaje,asupra cãrora a înflorit o întreagã literaturã de romane, mai ales în limba francezã, eraufoarte familiare tuturor oamenilor culþi din Evul Mediu, dupã cum ne sînt nouã personajeleromanelor contemporane mai celebre. 74. Acelor doi : Paul ºi Francesca. 75. Aºa de-uºor :vîntul îi rãpeºte cu atîta violenþã, încît parcã au pierdut orice greutate, ca niºte biete frunzeîn furtunã. 77. Pe-acea putere : amorul care nu-i desparte nici în chinurile Iadului. 79. Apro-piere : adicã de Virgil ºi Dante. 81. Altui : voinþa lui Dumnezeu. Dupã cum am mai observat,numele lui Dumnezeu nu e niciodatã pomenit în Infern decît printr-o perifrazã. 85. Didoneicor : adicã din ceata desfrînaþilor, în care se gãseºte ºi Dido.
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88 – „O, suflet bun ºi nobil ce-n mormîntulcumplitei nopþi te-opreºti la noi, ce-odatãcu-al nostru sînge-am înroºit pãmîntul,
91 amic de L-am avea pe-al lumii Tatã,noi rugi I-am face pentru pacea ta,cãci milã simþi de-amara-ne rãsplatã.
94 De vrei sã ne vorbeºti, vom ascultaºi vom vorbi, de-ai dorul de-ascultare,cît timp stã vîntu-ntr-astã pace-a sa.
97 Nãscutã fost-am în cetatea carestã-n malul mãrii unde Po de-acum,trudit, cu-ai sãi, îºi cat-odihnã-n mare.
100 Amor, ce-n inimi iute-ºi face drum,l-a prins cu-a mea frumseþe, ce rãpitãmi-a fost astfel, cã ºi-azi mã doare cum.
103 Amor, ce-a sa iubire-o vrea iubitã,plãceri de el atare-n mine-a pus,cã sînt de el cum vezi ºi-acum robitã.
106 Amor spre-o moarte pe-amîndoi ne-a dus,Caina pe-ucigaº va fi avîndu-l.”Atît ºi-aceste vorbe ei ne-au spus.
109 ªi-astfel truditul suflet ascultîndu-l,plecîndu-mi faþa mi-o þinui plecatã,pîn-a-ntrebat Virgil : – „La ce þi-e gîndul ?”.

90. Cu-al nostru sînge : fiindcã mai toþi muriserã de moarte violentã. 91. Amic : cu aceastãdorinþã plinã de regret ºi de deznãdejde, pentru care Francesca, deºi condamnatã, aproapes-ar ruga lui Dumnezeu pentru pacea lui, Dante începe sã ne arate toatã gingãºia acestuiblînd suflet de femeie, care pare ca o luminã în peisajul furtunos ºi întunecat al Infernuluidantesc. Dante îºi dã seama de monotonia în care ar putea sã cadã, dînd Infernului numaiîntunecime, Purgatoriului numai pocãinþã ºi Paradisului numai luminã. De aceea „introduceici ºi colo în Infern cîte o razã de luminã ºi, prin vijelie ºi noapte, prin vaiete ºi blesteme,deschide o portiþã prin care putem privi marea întindere a mãrii scînteind sub soare (malul
mãrii unde Po îºi cautã odihnã) ºi sã ascultãm duioasa poveste de iubire a Francescãi ºiPaul” (Chiappelli). 96. Pace : dupã cum am spus, Dante, ca sã facã cu putinþã convorbirealui cu Francesca, imagineazã cã vîntul se opreºte cît timp þine convorbirea. 97. Cetatea :Ravenna, ultimul adãpost al lui Dante ºi unde este astãzi mormîntul poetului. Probabil acolo,la curtea lui Guido Novello da Polenta, Dante a auzit aceastã tragicã poveste de iubire.98. Malul mãrii : Marea Adriaticã, unde se varsã Padul. 99. Ai sãi : afluenþii Padului.102. Astfel : în mod violent. Ceea ce îndurereazã mai mult pe Francesca nu este moartea, cifelul violent, brutal în care a fost omorîtã. 103. Amor, ce-a sa iubire : avem aici concepþiaaceea fatalã a amorului, pentru care oricine e iubit nu poate sã nu iubeascã la rîndul lui.Pentru întîia oarã apare în romanele de aventurã ale „mesei rotunde” (licoarea bãutã deTristan ºi Isolda, în corabia ce-i ducea în Cornivalia) ºi de acolo trece în lirica italianã a ªcolii„dulcelui stil nou”, al cãrei urmaº era ºi Dante. 106. Amor : de observat repetiþia amor...,
amor..., amor... (100, 103, 106) ca un laitmotiv ce revine mereu în aceastã muzicã delicatã cee povestea Francescãi. 107. Caina : o parte din groapa trãdãtorilor, în care sînt osîndiþi ceice au trãdat pe rudele lor. De la Cain, trãdãtorul fratelui sãu Abel. 108. Ne-au spus : uniiinterpreþi cred cã ultimul vers e spus de Paul. Dupã rezultatele criticii mai moderne însãaceastã interpretare nu e primitã, pãrîndu-se a fi în contrazicere cu versurile 139-140, în carese zice : „ªi-n timp ce unul povestea, vãzui/ Plîngînd pe-al doilea...”, din care reiese cã numaiFrancesca vorbeºte, iar Paul numai plînge. 110. Plecîndu-mi faþa : fiindcã se ºtia ºi el pãtat



97

INFERNUL

97

112 Tîrziu, cînd am rãspuns, am zis : – „Vai, tatã,ce visuri dulci, ce dor nepotolita-mpins pe-aceºtia cãtre-amara platã !”.
115 Spre dînºii-apoi mã-ntoarsei ºi-am vorbit :– „Francesco, vai, a voastrã suferinþãcu plîns îmi umple sufletul mîhnit.
118 Dar spune-mi tu-n ce chip gãsi putinþãsã-ºi dea pe faþã-ascunsul dor al sãuacea de mult nesigurã dorinþã ?”.
121 Iar ea : „Nimic nu doare-atît de rãudecît de-un timp ferice-a-þi fi aminteîn timp de-amar, ºi-o ºtie domnul tãu.
124 Dar vrerea ta de-þi este-aºa fierbintesã ºtii al nostru-amor din focu-i primvoi spune-amestecînd cu plîns cuvinte.
127 Spre-a pierde timpul stam ca sã cetimde Lancelot, cum l-a-ncurcat iubirea,noi singuri doi ºi fãr’ sã bãnuim.
130 Fãcu sã ne privim ades, cetirea,ºi ne-am surprins cu-obraz descolorat,ci-un punct fãcut-a sã ne pierdem firea.
133 Cînd am cetit cum zîmbetu-aºteptatde mult, amantul ºi-l sãrutã-n fine,atunci, în tremur tot, m-a sãrutat

de acelaºi pãcat ; de aceea ºi mila ºi simpatia neobiºnuite ce le aratã faþã de Francesca. Încercul desfrînaþilor din Purgatoriu, Dante mãrturiseºte direct acest pãcat al lui, supunîndu-se,ca ºi în cercul mîndrilor, pedepsei curãþitoare, care consistã în a trece un zid de flãcãri.112. Vai, tatã : de aici se vede umanitatea lui Dante, care, ascultînd povestea Francescãi, segîndeºte la iubirile lui pãmînteºti, la perioada aceea de rãtãcire moralã, se mãrturiseºte omslab, plin de pãcate ºi simte o solidaritate omeneascã cu aceste suflete rãtãcite. Din punct devedere teologic, el ar fi trebuit sã se arate scandalizat, neînduplecat faþã de un pãcat aºa deurît de Bisericã, dar Dante e om înainte de toate, ºi poet, ºi de aceea Divina Comedie nu amurit o datã cu epoca în care s-a nãscut. Foarte frumos spune în aceastã privinþã Carducci :„Moare Joe, dar imnul poetului rãmîne”. 116. Francesca : din Ravenna, fiica lui GuidoNovello da Polenta, mort în 1310. A fost datã de soþie cam pe la 1275 lui Gian Ciotto (Ionªchiopul) de’ Malatesti, senior de Rimini. Ea iubi însã pe cumnatul sãu Paul, al doilea fiu allui Malatesta da Verrucchio ºi bãrbat al Orabilei Beatrice di Ghiaggiolo. Cei doi îndrãgostiþifiind gãsiþi împreunã de Gian Ciotto, furã omorîþi amîndoi. Comentatorii mai spun cã GianCiotto, ca sã obþinã mîna Francescãi, ºtiindu-se foarte urît ºi ºchiop, a înºelat-o, trimiþînd laea peþitor pe fratele lui, Paul, foarte frumos, aºa cã Francesca a crezut cã bãrbatul ei va fiPaul, ºi numai cînd a ajuns la Rimini ºi s-a vãzut lîngã Gian Ciotto a bãgat de seamã amaraînºelãciune. Nici un cronicar nu ne vorbeºte de aceastã tragedie de la curtea Malatestilor, ºiîn ce adaugã comentatorii se vede influenþa romanului lui Tristan. 123. Domnul tãu : dupãunii, Virgil, care pune pe Enea sã spunã Didonei, care-l roagã sã-i povesteascã întîmplãrilesale dupã cãderea Troiei : „Infandum regina iubes renovare dolorem” (Eneida, II, 3) ; dupãalþii, Boeþiu, care spune (De consolatione pshilosophiae, III) : „Ceea ce e mai chinuitor e sã-þiaminteºti cã ai fost vreodatã fericit”. 128. Lancelot : episodul din romanul lui Lancelot, lacare Dante face aluzie, este urmãtorul : „Doamnã – spuse Gallehault –, acuma se cuvine sãfaceþi începutul : sã-l sãrutaþi înaintea mea ca început de adevãratã iubire. Atunci se dau lao parte surîzînd ºi se fac cã se sfãtuiesc ; ºi regina vede cã el nu îndrãzneºte, ºi-l ia de bãrbieºi-l sãrutã foarte lung”.
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136 acest ce-acum în veci va fi cu mine.Galeot fu basmul ºi-autorul luiºi-aici am pus cetirii pe-astãzi fine”.
139 ªi-n timp ce unul povestea, vãzuiplîngînd pe-al doilea-ncît de-nduioºarepãream c-aº fi murit, ºi-apoi cãzui
142 cum cade-un corp ce viaþã-ntr-însul n-are.

136. Acest : Galeot, cavaler ºi prietenul lui Lancelot. Vrea sã arate cã, dupã cum Galeot fuacela care îndemnã pe regina Ginevra sã sãrute pe Lancelot, tot aºa ºi romanul ºi autorul luifurã mijlocitori de iubire între Francesca ºi Paul. De aici Galeot a devenit pe urmã în ita-lieneºte sinonim cu „mijlocitor”. Decameronul lui Boccaccio, în unele manuscrise, aratã casubtitlu : „sau Prinþul Galeot”. 141. Cãzui : de observat din nou cît de mult Dante ia partela durerea Francescãi.
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Cîntul VI
Cercul al treilea : lacomii

Cerber. Ciacco (1-36)  Ciacco(37-57)  Profeþiile lui Ciacco cu
privire la Dante (58-93)  Digresiedespre reînvierea trupului (94-115)

1 Venindu-mi iar în firea ce-o pierduide mila celor doi cumnaþi, de carecu totul tulburat în suflet fui,
4 vãzui cãzniþi de-alt soi ºi o nouã starede cazne-oriunde mi-am întors privireaºi-oriunde-am mers ºi-oricum fãceam miºcare.
7 Era-ntr-al treilea cerc aci-n izbireaeternei ploi, ce rece, grea ºi iute,nu-ºi schimbã-n veci nici cursul ei, nici firea.
10 ªi ning zãpezi ºi ape cad stãtuteºi grindini bat prin zarea-ntunecatã ;pãmîntul ce le-nghite-ntr-însul pute.
13 Iar Cerber, fiara crudã ºi ciudatã,cîineºte latr-aici la ticãloºiiplouaþi etern, trei guri cãscînd deodatã.
16 Bãloasa barbã neagrã ºi-ochii roºii,ºi-un pîntec larg ºi gheare-avînd, jupoaieºi sfîºie ºi muºcã pãcãtoºii.

5. Aci... am dus (a). 12. Ce primeºte. De-atîtea pl. (a). 13. Acestea (a).
4. Alt soi : lacomii. 9. Nu-ºi schimbã : tot chinul acestei pedepse este în monotonia ei. Cinea încercat plictiseala adîncã, chinuitoare ºi starea sufleteascã de adîncã deprimare într-untimp de ploaie îndelungatã e în stare, gîndindu-se la veºnicia unui astfel de chin, sã mãsoaretoatã grozãvia lui. E o pedeapsã josnicã, dupã cum unul din cele mai josnice este pãcatullãcomiei. 13. Cerber : un monstru fabulos în formã de cîine cu trei guri, pãzitorul Infernuluipãgîn, descris de Virgil în Eneida (VI, 417) : „Cerberus haec ingens latratu regna trifauci,
Personat, adverso recubans immanis in antro”. În Dante are sarcina de a pãzi cercul lacomilorºi de a chinui, muºcîndu-i ºi zgîriindu-i, pe osîndiþii de acolo. 16. Bãloasã : în text : unsuroasã,ºi se potriveºte foarte bine cu pãcatul lãcomiei.
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19 Cîineºte urlã toþi, pãtrunºi de ploaieºi-o coast-o fac a celeilalte scutºi-astfel se-ntoarce-ades sãrmana droaie.
22 Cînd marea fiarã Cerber ne-a vãzutrînjindu-ºi colþii-a prins din ei sã batãde furie-n trupu-ntreg fiind zbãtut.
25 Dar palmele-ntinzîndu-le-al meu tatãpãmînt luã ºi-n gura cea-ntreitãcu pumnul plin i-o repezi deodatã.
28 ªi ca ºi-un cîine ce rîvnind s-agitãºi tace-apoi, mîncarea cînd ºi-o iaºi n-are-alt gînd ºi-alt zor decît sã-nghitã,
31 cu fãlcile scîrboase-aºa fãceaãst demon crud ce urlã-ncît mai binecãzniþii-aceºtia surzi sã fie-ar vrea.
34 Iar noi treceam pe umbre ce le þinezãcînd ãst loc cumplit, ºi-aceastã stradãne-a fost pe-a lor golimi ce par ca pline.
37 Zãceau cu toþii rãsturnaþi grãmadã,dar unul singur cînd de veste prinsec-am da spre el, s-a ridicat sã ºadã.

19. Urlãri de cîni (a). 20. ªi scut o coast-a altei coaste-o fac (a). 22. Cînd monstrul
verme (a). 24. ªi n-avea fir de pãr (a). 26. Lacome gîtlejuri (a). 33. Sã fie surzi acei
miºei (a). 37. Ei toþi zãceau pe gol pãmînt (a).

19. Cîineºte urlã toþi : povesteºte Annie Vivanti într-una din ultimele cãriþi ale ei(Zingaresca) cã pãstorii din America, care stau ani de zile singuri numai cu turmele lor, însingurãtãþile depãrtate de orice viaþã omeneascã ºi cu neputinþã sã poatã vorbi cu vreo fiinþãomeneascã, dupã cîtva timp înnebunesc, ºi primul semn este cã încep a rãspunde behãindbehãitului turmelor lor. Tot aºa ºi aici aceste suflete, prostite în pedeapsa lor josnicã ºi depri-mantã, urlã cîineºte, imitînd aproape pe Cerber care-i asurzeºte cu lãtratul lui. 20. Scut :cînd nu mai pot rezista chinului ploii care-i loveºte, se întorc pe partea cealaltã. 23. Din ei :din colþi, ca ºi prins de febrã. Cum, de altfel, fac cîinii cînd sînt uzi de ploaie. În acest clãnþãnitde dinþi ºi tremur trebuie vãzut însã ºi un semn de lãcomie. De observat ºi la fiarele sãlba-tice, ºi mai ales la pãsãrile rãpitoare, cum înainte sã se apuce de mîncat din prada lor sîntapucate de o tremurare nervoasã, care le împiedicã cîtva timp sã se poatã atinge de hranã.26. Pãmînt : în Eneida lui Virgil, Sibila dãruieºte lui Enea o turtã cu ierburi medicinale, cuputerea de a potoli furia lui Cerber. Dante, cu o variantã genialã, aratã tot dispreþul ce-l arepentru pãcatul lãcomiei, care în forma lui mai grosolanã ºi bestialã constã în a mînca cît maimult, fãrã a se preocupa de calitatea mîncãrii, punînd pe Virgil sã arunce în gurile lui Cerberpãmînt cu pumnii plini, ca ºi cum ar zice : „Dacã e vorba sã-þi umpli numai pîntecele larg, edestul ºi pãmînt”. 28. Rîvnind s-agitã : vezi nota de mai sus (v. 23). 33. Surzi : la chinul ploiiveºnice, al noroiului, al apei stãtute care miroase rãu, la muºcãturile ºi zgîrierile Cerberuluise adaugã ºi chinul auzirii acestui lãtrat nesuferit al Cerberului, care face sufletele sã do-reascã a fi surde ca sã nu-l mai audã. 34. Pe umbre : adicã cãlcînd pe ele. 36. Pe-alor golimi : Dante spune cã, prin inconsistenþa lor (golimi), par persoane reale (plini). Uniiau vrut sã vadã o inconsecvenþã a lui, care în alte pãrþi ne aratã aceste suflete ca avînd untrup consistent, pe care îl poate chiar chinui, ca de pildã al trãdãtorului Bocca degli Abati.
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40 ªi-apoi : – „De poþi cunoaºte-mã, tu, inse,ce treci prin acest Iad – fu vorba lui –,cãci nu fui stins cînd viaþa [ta] s-aprinse”.
43 Iar eu : – „A ta cãznire,-aºa-ncepui,din minte-mi vãd c-atîta mi te scoasecã-mi pare-aºa cã nu te mai vãzui.
46 Dar cine eºti, ce-atît de ticãloasepedepse iai, încît de ia vro vinãmai mari în Iad, nu ia ºi mai scîrboase ?”.
49 Iar el atunci : – „Cetatea ta cea plinãde pizm-aºa, cã dã din vas afarã,m-avu cu dînsa-n lumea cea seninã.
52 Ai voºtri numele de Porc mi-l darã,ºi-a gurii poftã fãrã saþ fãcusã plîng cum vezi în ploi ce mã culcarã.
55 Dar suflet trist nu singur sînt, o, nu.Cãci toþi aceºtia pentru-aceeaºi vinãau tot aceeaºi caznã”. ªi tãcu.
58 Iar eu : – „Mi-e inima, tu, Ciacco, plinãde plîns cînd vãd amarul ce te bate ;dar spune-mi dacã ºtii la ce-o sã vinã
61 sãrmanii fii ai urbei dezbinate.Mai e vrun bun în ea ? ªi de-unde-ar fic-a-ntrat astfel discordia-n cetate”.

53. Mereu (a). 55. Eu (a). 57. Acelaº chin. ªi-apoi tãcu. (a). 58. Iar eu. ªi-al meu
rãspuns (a). 63. De ce atîta desunire-o bate (a).
Comentatorii mai recenþi cred cã Dante vorbeºte de golime (inconsistenþã) numai în com-paraþie cu trupurile celor vii. Sfîntul Toma de Aquino spune despre trupurile osîndiþilor dupãJudecata Universalã cã „nu vor fi subþiri ºi nesimþitoare, dar vor rãmîne în consistenþa ºisimþirea lor”. Aceasta numai întrucît priveºte suferinþa, cãci, de pildã, în Purgatoriu (II, 79),Dante spune foarte clar cã voind sã îmbrãþiºeze pe prietenul lui, muzicantul Casella, „de treiori a aruncat braþele dupã gîtul lui ºi de trei ori s-a întors cu ele la piept”. 40. De poþi :fiindcã are conºtiinþa cã este schimbat cu totul ºi în chip, cum se întîmplã oamenilor care aupierdut orice demnitate omeneascã ºi care s-au înfundat în viciile cele mai josnice, cîndvorbesc cuiva care i-a cunoscut pe cînd erau oameni întregi. 51. M-avu cu dînsa : adicã m-amnãscut la Florenþa. Sufletele, de cîte ori vorbesc de pãmînt, vorbesc de el cu regret ca de„lumea cea seninã, cerul cel dulce care este înveselit de soare” etc. 52. Porc : în italieneºte
Ciacco este ºi nume de persoanã (cf. fr. Jacques), ºi numele popular toscan al porcului, luatdin vorbele cu care se strigã porcii : ciac, ciac, ca ºi în româneºte : ciuc, ciuc. 54. Culcarã :aratã violenþa ploii care-i bate, dupã cum doboarã ploaia grîul. Dante întrebuinþeazã, într-adevãr,aceleaºi vorbe care înseamnã a culca grîul. 58. Ciacco : foarte probabil Ciacco dell’Anguillaia,poet florentin, care ne-a lãsat douã poezii drãguþe, dar uºuratice, dupã cum de altfel era ºicaracterul lui. Boccaccio ni-l descrie (Decameron, IX, 8) : „Om foarte lacom, cum n-a mai fostnimeni vreodatã, de altfel om foarte subþire ºi plin de frumoase ºi plãcute glume, nu tocmaiom de curte, dar înþepãtor” ºi povesteºte o întîmplare a lui cu Filippo Argenti, pe care-l vomîntîlni în cercul mînioºilor. 61. Urbei dezbinate : Florenþa.
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64 – „O lungã ceart-avea-vor ºi-or venila sînge-apoi, ºi cu ruºine marepartidul Alb pe Negri-i va goni.
67 Dar scris îi e ºi lui sã paþ-atare,trecînd trei ani, cãci Negrii-l vor înfrîngeprin sila cui amic azi li se pare.
70 Mult timp þinîndu-ºi fruntea sus, vor strîngeamar [pe ceilalþi, ºi dãri mari le iau],oricît s-or indigna ºi-oricît s-or plînge.
73 Iar buni sînt doi, dar nici o vazã n-au.Trufia, pizma, pofta de averesînt trei schintei cari foc cetãþii dau.”
76 Aºa-ºi vorbi gemuta lui durere.Iar eu atunci : – „Dorinþii mele-i punesfîrºit, te rog, sã-mi spui ce-þi voi mai cere.
79 De Mosca ºi-alþii demni, de-Arigo spune,de Farinata, Rusticuci, Teghiai,ºi toþi acei ce-au tins spre fapte bune,

64. Rãspunse el dupã-ncordare lungã (a).
64. O lungã ceartã : face aluzie la urile care despãrþeau cele douã neamuri : Cerchi ºi Donati.Fiecare din ele îºi avea în oraº un mare numãr de partizani, care apoi, cu nume luate de lapartidele din Pistoia, ºi-au zis bianchi ºi neri (albi ºi negri). Aceasta s-a întîmplat în sãrbã-toarea Armindenului (Calendimaggio) a anului 1300, cînd, cãlãrind prin oraº amîndouãpãrþile, o ceatã de tineri Donateschi se întîlni, lîngã biserica Santa Trinità (Sfînta Treime),cu o ceatã de tineri Cercheschi ; s-a stîrnit o ceartã, aºa încît, în învãlmãºealã, unii au fostrãniþi, ºi lui Ricoverino de’ Cerchi i-a fost retezat nasul. Lovitura aceasta, dupã cum spune în
Cronica sa Dino Compagni (I, 22), „a fost nenorocirea Florenþei”, fiindcã de acolo s-a înrãutãþitdezbinarea oraºului. 67. Lui : adicã partidului „alb”. Sã paþ-atare : sã fie izgonit de „negri”.69. Prin sila cui : papa Bonifaciu al VIII-lea, marele duºman al lui Dante, urmaºul înscaunul papal al lui Celestin al V-lea. Amic : Coºbuc interpreteazã aici verbul vechi italienesc
piaggiare, al cãrui înþeles nu este tocmai clar, ca a face pe prieten, a linguºi. Dupã ultimelestudii însã, comentatorii moderni ai poemului, întemeindu-se pe o notã a lui Boccaccio, carea fost unul din cei dintîi comentatori ºi expozitori ai lui Dante, interpreteazã : a arãta de a
voi ºi ceea ce în realitate nu se vrea ; într-adevãr, Bonifaciu al VIII-lea trimise la Florenþaca „împãciuitor” pe Carol de Valois, care dãdu sprijinul sãu numai la „negri”, guelfi maiîndîrjiþi, ceea ce Bonifaciu dorea. 73. Buni sînt doi : nu s-a putut explica pînã acum aceastãaluzie. Comentatorii vechi credeau cã ar fi vorba de Dante însuºi ºi de prietenul sãu GuidoCavalcanti (sau Dino Compagni care era podestà al Florenþei cînd Dante a fost ales printre
priori). Acum se înclinã a crede cã acel doi nu face aluzie la anumite persoane ºi numai vreasã arate cît era de mic numãrul oamenilor cinstiþi în Florenþa. Nici o vazã : n-au trecere. Întext : nu sînt ascultaþi. 74. Trufia... : dupã acest pasaj, care ar corespunde celor trei fiare pecare Dante le întîlneºte la ieºirea sa din pãdure, unii comentatori interpreteazã pantera casimbolul pizmei, în loc de al pãcatului trupesc. 79. De Mosca : Mosca dei Lamberti, pe careDante îl va regãsi în cercul VIII din Infern printre pizmaºii semãnãtori de zîzanii. Arigo :singurul printre cei numiþi de Ciacco, pe care nu-l mai întîlnim. Unii din vechii interpreþispun cã ar fi un Arrigo dei Giandonati, alþii – dei Fifanti, alþii în fine – degli Avvocati.80. Farinata : Farinata degli Uberti, pe care-l vom regãsi în cîntul X printre eretici.Rusticuci : îl vom întîlni printre sodomiþi (XVI, 43). Teghiai : Tegghiaio degli Adimari, pecare îl vom regãsi tot printre sodomiþi (XVI, 40). 81. Spre fapte bune : în general ; dar maicu seamã în folosul obºtesc.
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82 ei unde sînt ? Rãspuns te rog sã-mi dai,cã-i mare flacãra dorinþii melesã ºtiu de plîng în Iad ori sînt în Rai ?”.
85 Iar el : – „Ei sînt la duhuri mult mai rele,cãci alte crime mai spre fund i-au dus ;de mergi ºi-atît de jos, vei da de ele.
88 Iar cînd vei fi în dulcea lume susde mine-aminte lumii tu-i mai adã !Nu-þi spun mai mult ºi-ajungã-þi cîte-am spus !”.
91 Chiorîº el ochii-a-ntors sã mã mai vadãpuþin, ºi capu-apoi vãzui cã-i picã,cãzînd cu el la orbii sãi grãmadã.
94 Virgil atunci : – „El nu se mai ridicãde-aici decît cînd îngerii-o[r] sã sune,vestind pe nori puterea inimicã :
97 gãsindu-ºi toþi mormîntul trist, vor punepe ei avutul trup ºi chip ºi-apoisuna-le-va ce-n veci o sã le tune !”.
100 Vorbind puþin de viaþa cea de-apoitreceam încet prin plin de-nfiorareamestec orb de duhuri ºi de ploi.
103 ªi-am zis : – „Va fi pedeapsa lor mai mare,maestre,-n urmã, dup-a lor sentinþã ?Mai blînd-o fi ? Ori stînd cum e ºi-atare ?”.
106 Iar el : – „Sã ai aminte-a ta ºtiinþã :pe cît e mai perfectã, simte chinca ºi plãceri, pe-atît orice fiinþã.
109 Deºi nu merge-acest popor meschinnicicînd spre-adevãrata perfecþiune,ce-aici li-e ºtirb aºteapt-acolo plin”.

91. El drepþii ochi i-a-ntors chiorîº (b). 92. a prins (a). 107. Pe-atîta simte ºi plãceri
ºi chin (a).
84. De mine-aminte : este în general dorinþa cea mai vie a sufletelor pe care Dante leîntîlneºte în Infern. În Purgatoriu, sufletele îl vor ruga ca cei rãmaºi pe pãmînt sã se roagepentru ei. 91. Chiorîº : tot timpul cît a vorbit cu Dante, Ciacco pare a fi ieºit din toropealaaceea de brutã, în care a cãzut din cauza josnicului pãcat. Sfîrºindu-ºi vorbirea, recade înstarea lui de mai înainte. 93. La orbii sãi : orbi în sens de întunecaþi la minte. 96. Putereainimicã : cînd Isus Cristos, duºmanul sufletelor pierdute, se va coborî în Iad ºi orice sufletva reînvia în valea din Iosafat, ca sã asculte Judecata din urmã. 99. Ce-n veci : Judecata dinurmã, rostitã de vocea puternicã ºi înfricoºãtoare ca tunetul a lui Dumnezeu. 106. A taºtiinþã : ceea ce ºtii, ceea ce ai învãþat. Se face aluzie la doctrina aristotelicã, dupã care, cucît ceva este mai perfect, cu atît este mai simþitor la plãcere ºi la durere, ºi fiindcã, dupãînvãþãmintele teologice creºtine, sufletul ºi corpul, reînviind, vor fi mai perfecte, vor fi ºi maidispuse sã se bucure de fericirea cereascã sau sã sufere pedepsele Iadului. 109. Deºi... : cutoate cã damnaþii nu pot ajunge niciodatã la acea perfecþie care este singura adevãratã ºi
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112 Vorbind mai multe decît pot eu spune,rotunda vale-n arc am strãbãtut-oºi-ajunºi pe-unde-i ieºirãm din genune,
115 de marele duºman am dat, de Pluto.

113. Aceastã stradã-n arc am (a). 114. ªi-ajunºi la locul unde se scoboarã (A).
care constã în cucerirea fericirii supreme, totuºi, ele se aºteaptã sã fie dupã ziua Judecãþiimai puþin imperfecte decît înainte. Deci, fiind mai perfecte, chinurile vor creºte. 115. Pluto :zeul bogãþiilor. Aici reprezintã pofta de avere. Dante îl numeºte marele duºman fiindcã ceamai mare parte din rele se nasc, dupã el, din cauza poftei de avere.
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Cîntul VII
Cercul al patrulea ºi al cincilea: zgîrciþii ºi
risipitorii ; mînioºii

Pluto (1-15)  Zgîrciþii ºi risipitorii
(16-66)  Digresie despre soartã(67-96)  Balta stygianã: mînioºii ºileneºii (97-130)

1 „Papè Satàn, papè Satàn alepe !”strigat-a Plut cu glasul lui cel gros,iar dulcele-nþelept ce-atot-pricepe
4 mi-a zis spre-a mã-ntãri : – „Nu sta fricos !oricît de tare-ar-fi, dar sã-þi astupenu poate-al nostru drum, pe stîncã-n jos”.
7 Spre-acel cu gurã larg-apoi : – „Te rupecu furia ta ’nãuntru[l] tãu pe tine,dar dã-ne drum ºi taci, spurcate lupe.
10 Nu fãrã cauzã-n Iad acesta vine :aºa e vrerea-n cerul unde-a pustrufaºei culpe-Arhanghelul o fine”.
13 Cînd e catargul rupt, cum cad de susgrãmadã pînzele de vînt umflate,cumplitul monstru-aºa cãzu rãpus.

2. arþãgos (a). 5. ne (a). 15. Ast monstru (a).
1. Papè Satàn : vers voit obscur ºi sibilin, pe care Dante îl pune în gura lui Pluto pentru ada scenei o culoare groaznicã ºi misterioasã. Este un fel de limbã infernalã, pe care degeabaam încerca sã o desluºim. Sigur este cã, cu aceste cuvinte, monstrul infernal îºi exprimãmirarea ºi ciuda, vãzînd un om viu strãbãtînd Infernul, totuºi comentatorii din toate vre-murile s-au cãznit sã rezolve aceastã ghicitoare dantescã. Domenico Guerri, care în ultimultimp s-a ocupat, cu metodã strict ºtiinþificã, de acest vers ºi de alte versuri ºi cuvinte enigma-tice din Divina Comedie, explicã : „Vai Satan, vai Satan, Dumnezeule !”. Vom aminti ca ocuriozitate interpretarea lui Benvenuto Cellini : Pas paix, Satan, pas paix Satan : à l’epée.3. Înþelept : Virgil. 9. Lupe : fiindcã simbolizeazã pãcatul zgîrceniei ºi al poftei de rele. Totacelaºi pãcat este simbolizat la începutul cãlãtoriei lui Dante în lupoaica pe care o întîlneºteîn pãdure. 10. Acesta : Dante. 11. Aºa e vrerea : formula obiºnuitã de culoare magicã cu careVirgil obiºnuieºte a înfrînge împotrivirea demonilor ºi monºtrilor infernali prepuºi la diferitecercuri. 12. O fine : unde Arhanghelul Mihail a pus capãt trufaºei culpe a lui Lucifer ºiîngerilor rãzvrãtiþi, înfrîngîndu-i.
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16 Iar noi pe malul vãii-ndurerateintram acu-ntr-a patra vãgãunãce-nfundã-n ea a-ntregii lumi pãcate.
19 Atîta chin ºi caznã cine-adunã,tu, veºnicã justiþie-aici ; ºi-astfelde-amar al nostru rãu cine-l rãzbunã ?
22 Precum se frînge-un val izbit de-acelce-n contra-i vine, la Caribde-n mare,aºa se-ntoarce-aici ãst neam miºel.
25 Popor decît aiuri cu mult mai marepoveri rostogoleau cu pieptu-n muncidin douã pãrþi venind cu urlet mare.
28 Deodatã se ciocneau ºi tot atuncicu toþii se-ntorceau, pornind spre-afarãstrigînd : „Ce tot aduni ?”, „Ce tot arunci ?”.
31 ªi-aºa veneau prin neagra vale iarãspre-apusul punct din nou fãcînd ocolul,mereu strigîndu-ºi versul lor de-ocarã ;
34 ºi iarãºi se ciocnea ºi-acolo stolulcu-alt stol, fiind la miezul vãii-ajuns ;ºi, ca ºi trist, vãzîndu-le-acum zolul :
37 – „Maestre,-am zis, te rog sã-mi dai rãspunsce neam e el ? ªi-n stînga noastrã, tatã,sînt clerici toþi aceºti cu pãrul tuns ?”.
40 – „Au fost cu minte-atît de-ntunecatãîn primul trai – mi-a zis – c-au strîns ºi-au datce-nseamnã-n lume-a da cu judecatã.
43 Destul de clar o spune-a[l] lor lãtratcînd ei spre douã puncte-a vãii curãºi-aci-i desparte-opusul lor pãcat.

36. ce-amar li-e zolul (a).
18. Ce-înfundã-n ea : nu se referã la a patra vãgãunã, care în realitate nu-nfundã în ea decîtnumai zgîrciþii ºi risipitorii, ci la valea îndureratã, adicã Infernul, despre care Dante cu dreptspune cã înfundã în ea pãcatele întregii lumi. 19. Atîta chin : este o întrebare pe care Dantenu o adreseazã lui Virgil, dar lui însuºi, vãzînd chinul pãcãtoºilor pedepsiþi în acest cerc. A seconstrui : „O, veºnicã justiþie, cine adunã aici atîta chin ºi caznã ºi cine rãzbunã al nostru rãu,astfel (aºa) de amar ?”. 25. Decît aiuri : decît în celelalte cercuri infernale prin care Dantetrecuse înainte. 26. Poveri : e vorba de cele douã cete : a zgîrciþilor ºi a risipitorilor, din carecea dintîi înainteazã de la stînga, cea de-a doua de la dreapta celor doi poeþi. Aceste douã cetesînt silite de ursita lor veºnicã sã alerge de-a lungul cercului pînã cînd se ciocnesc împreunãºi sã rostogoleascã greutãþi mari. Cu pieptu-n munci : greutãþile sînt aºa de mari, încîtbraþele nu sînt de ajuns pentru a le rostogoli ºi este nevoie sã le împingã ºi cu pieptul. 30.Strigînd : unii îºi bat joc de ceilalþi : risipitorii strigã zgîrciþilor : „Ce tot aduni ?”, zgîrciþiistrigã risipitorilor : „Ce tot arunci ?”. 42. Ce-nseamnã : în text : „Au fost cu mintea întunecatãîn primul trai, cã n-au fãcut nici o cheltuialã cu judecatã”.
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46 Toþi papi ºi cardinali ºi clerici furãaceºti ce de-orice pãr au creºtet gol,ºi-n ei zgîrcenia-nvinse-orice mãsurã.”
49 ªi-am zis : – „Eu cred cã dintr-atîta stolcunosc, maestre, multe-atari fiinþespurcate sus de-aºa de trist nãmol”.
52 Iar el : – „Hrãneºti zadarnice credinþe.Obscura viaþ-atîta solz le detecã bruni îi face-oricãrei cunoºtinþe.
55 Ciocni-se-vor etern aceste ceteastfel, ºi-ieºi-vor unii din mormintecu pumnii-nchiºi, iar alþii fãr’ de plete.
58 I-a smuls «a da» ºi-«a strînge» fãrã mintedin dulcea lume, de se bat mereucum vezi aici, cã-þi stau aci ’nainte.
61 Aici vezi scurtul joc ce-au, fãtul meu,averile ce Sorþii-s rînduite,cari zbuciumã pe om atît de greu.
64 Acum oricîte-averi sînt grãmãditeºi-au fost sub lunã n-ar putea sã deaodihn-acestor suflete-ostenite”.
67 Iar eu : – „Maestre, sã-mi explici aº vreace-i Soarta despre care-ai prins a spunecã-ntregul lumii bun e-n mîini la ea ?”.
70 Iar el : – „Oh, lume-a minþilor nebune,ce grea-i orbia-n care ea petrece !Deci vreau s-asculþi spre-a prinde-nþelepciune.
73 Acel a cui ºtiinþã totu-ntrececreîndu-ºi ceruri, duce El le-a pus,prin orice parte-oricare parte-ar trece

53. Atîta solz obscurul traiu (a). 54. Cã-i face bruni (a). 60. ºi tu ales... (a).
47. Creºtet gol : se face aluzie la obiceiul Bisericii catolice, ca preoþii ºi cãlugãrii sã aibãcreºtetul capului ras. 51. Sus : adicã atunci cînd erau în viaþã pe pãmînt. Nãmol : pãcat.52. Zadarnice : fiindcã nu-i vei putea cunoaºte. 53. Atîta solz : i-a întunecat astfel la minte,încît...”. 54. Bruni : refractari. 57. Cu pumnii-nchiºi : zgîrciþii vor pãstra ºi dupã înviereatrupurilor atitudinea lor caracteristicã, de a þine pumnii strînºi ca ºi cum le-ar fi fricã sãscape banii ; risipitorii vor învia fãrã plete ca ºi cum ºi-ar fi vîndut ºi pãrul. 58. I-a smuls :a se construi : „A da ºi a strînge fãrã minte i-a smuls din dulcea lume”. 74. Duce : Dumnezeu,dupã ce a creat cerurile, dãdu fiecãruia din ele o inteligenþã îngereascã, care sã potriveascã ºisã cîrmuiascã orice miºcare a lor. Cerurile, dupã Dante, care urma sistemul ptolemaic, sînt zece :Luna, Venus, Mercur, Soarele, Mars, Jupiter, Saturn, Stelele fixe, Cerul cristalin ºi Empireul.În afarã de Empireu, care este nemiºcat fiindcã acolo este Dumnezeu ºi deci e desãvîrºit ºi,ca atare, n-are nici o dorinþã, toate celelalte sînt cîrmuite de o inteligenþã îngereascã, care,avîntîndu-se cãtre Dumnezeu, imprimã cerului, considerat ca material ºi cristalin, o miºcarecu atît mai iute cu cît e mai aproape de Empireu ºi Dumnezeu. 75. Prin orice parte : fiecare
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76 spre-a-ºi da egal lumina ei de sus,tot astfel un stãpîn a dat splendoriiumanei vieþi ºi-un duce i-a prepus,
79 la timp spre-a permuta averi ºi gloriidin neam în neam, ºi-ntruna printre voi,oricît s-opun cu mintea muritorii.
82 De aceea se ridic-ori dã ’napoiun neam ºi-alt neam, cum Ea voi sã fie,ce-ascunsã e ca ºarpele sub foi.
85 În contrã-i mintea-vã nimic nu ºtie ;iar ea prevede, judecã ºi-aºeazã,ca ºi-alþi Eterni pe-a lor, a sa domnie.
88 Schimbãrile nicicînd nu-i înceteazã ;nevoia-i dã aripi, atît de desse schimb,-acei ce sorþilor urmeazã.
91 Ea este cui atîtea hule-i ies,cãci cei ce-ar trebui elogii-a-i faceo blastemã ºi-o-njurã prin eres.
94 Dar ea, ferice,-aude tot ºi tace ;ºi-n rînd cu-alþi Primi ce mîn-ale lor sfere,ea-ºi mîn-a sa-ntru neºtirbitã pace.
97 Sã-ntrãm acum la mult mai grea durere ;cad stelele cari rãsãreau pe cîndplecam, iar timpul grabã-n mers ne cere”.
100 ªi-am dat, prin cerc spre-opusul mal trecînd,de-un mic izvor ce-n clocot pe-o sãpatãde dînsul groapã se vãrsa, scurgînd

78. condus (a).
din cele nouã ceruri transmite lumina sa dumnezeiascã ce le vine din Empireu cerului urmã-tor, astfel încît toate pãrþile acestora sã aibã o porþie egalã de luminã. 77. Tot astfel : dupãcum Dumnezeu a dat fiecãrui cer o inteligenþã îngereascã sã-l cîrmuiascã, tot aºa bunurilorpãmîntene a prepus Soarta. 79. La timp : la timpul potrivit, cînd i se pare cã a sosit timpul.80. Din neam în neam : din popor în popor ºi din familie în familie. 81. Oricît : fãrã camintea muritorilor sã se poatã împotrivi la aceastã trecere din neam în neam a bunuriloromeneºti. 84. Ca ºarpele : cf. Virgil, Eneida, III, 63 : „latet anguis in herba”. 87. Ca ºi-alþi : caºi celelalte inteligenþe prepuse cerurilor, tot aºa Soarta cîrmuieºte (prevede, judecã ºi aºazã)pãmîntul, care este domeniul ei. 90. Se schimb-acei : aºa de mulþi sînt acei care trebuie sã-ºischimbe starea. 91. Ea : Soarta. Cui atîtea hule : aceea pe care lumea o înjurã ºi o blestemãpe nedrept. 92. Elogii : Boeþiu, De consolatione philosophiae, II, 1 : „Aceea care acuma îþipricinuieºte atîta durere, aceea ar trebui sã-þi fie motivul de liniºte”. 95. ªi-n rînd : dupãcum ceilalþi Primi (celelalte suflete create întîi de Dumnezeu, adicã îngerii) îºi mînã sfereleîncredinþate lor, tot aºa Soarta îºi mînã a sa (pãmîntul), întru neºtirbitã pace. 97. Durere :Virgil, dupã aceastã lungã digresie despre Soartã ºi menirea ei providenþialã pe pãmînt, îºiaduce aminte de drumul lung ce-i rãmîne de fãcut ºi se gîndeºte cã a venit timpul de a-ºirelua cãlãtoria ºi a se coborî în cercul al cincilea, unde pãcãtoºii sînt supuºi la pedepse maigrele. În loc de pedepse mai grele, poetul spune mai grele dureri, înlocuind cauza cu efectul.98. Cad stele : e miazãnoapte. Rãsãreau : fiindcã Dante ºi Virgil porniserã la drum la apusulsoarelui. 101-102. O sãpatã de dînsul groapã : groapã sãpatã de dînsul.
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103 o apã roºie-adînc de-ntunecatã,ºi-aºa urmîndu-i tulburi[le] undeintrarãm, jos pe-o cale-nfricoºatã.
106 Un smîrc se face, Stix numitul, undeãst jalnic rîu, ajuns sub poalã josla tristul mal silit e sã se-nfunde.
109 ªi-atent cãtînd spre malul noroiosvãzui miºei, cu totul goi, ºi-n faþãvãdind cu toþii-un suflet mînios.
112 ªi toþi se bat, ºi nu numai din braþã,ci-n cap ºi-n piept ºi cu genunchii ei,fîºii cu dinþii rup de-unde se-nhaþã.
115 ªi-atunci Virgil : – „Tu vezi aici pe-aceia cãror furie-a-nvins într-înºii fireaºi-aºa voiesc sã ºtii c-aceºti miºei
118 supt apã chiar urmeazã zvîrcolireaºi fac de ies bãºici pe lac, pe cumvezi însuþi tu oriunde-ntorci privirea.
121 «Am fost – zic ei – înfipþi în glod acum,tot triºti în dulcea soarelui luminãpurtînd în noi mereu amarul fum,
124 ºi-aici noi ne-ntristãm în neagra tinã !»Ãst imn le gîlgîia din gît bol-bol,cãci n-au putinþ-a spune-o vorbã plinã”.
127 Dînd mlaºtinii-mpuþite-un mare-ocolaºa-ntre rîpa seacã ºi rovine,cu ochii-ntorºi spre-acei ce-nghit nãmol,
130 soseam sub poala unui turn în fine.

125. le iese-ntr-un (a).
103. O apã roºie : apa rîului Styx, mai mult neagrã decît roºie. 107. Poalã : sub poalelepovîrniºului, care se aflã între cercul al patrulea ºi al cincilea. 108. Sã se-nfunde : formîndbalta stygianã, unde sînt pedepsiþi mînioºii ºi leneºii. 117. Aceºti miºei : nu este vorba de
mînioºii care, dupã cum se pare cã a înþeles traducãtorul, urmeazã chiar sub apã zvîrcolirealor, ci de nesimþitori, vinovaþi tocmai de pãcatul contrar. Unii comentatori însã, ca de pildãTorraca, cred cã aceºti nesimþitori sînt tot un fel de mînioºi : mînioºi amari, dupã cum îinumeºte Sfîntul Toma în Summa theologica, II, II, 158, adicã acel fel de mînioºi care nu-ºimanifestã mînia lor prin violenþe, ci se frãmîntã în sufletul lor ºi cad într-un fel de toropealãºi de nesimþire (faþã de Dumnezeu), care îi face sã nu preþuiascã destul darurile minunate cucare Dumnezeu a înzestrat lumea ºi omul ºi îi face sã fie triºti de o tristeþe vinovatã (accidia)cînd ar trebui sã fie veseli. 130. Turn : unul din turnurile cetãþii Dite.
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Cîntul VIII
Cercul al cincilea : mînioºii

Flegias ºi trecerea rîului Styx (1-30)Filippo Argenti (31-63)  Cetatea
Dite (64-81)  Împotrivirea demo-nilor (82-130)

1 Urmînd vã spun cã mult mai înaintede-a fi subt poala turnului, pe calepriveam þintit la vîrful lui fierbinte
4 cum douã flãcãrui scoteau signale,ºi-alt foc, de unde ochiu-abia mai poatezãri-n adînc, îi da rãspuns din vale.
7 Mã-ntoarsei deci spre-acel ce ºtie toate :– „Ce zice-acest de-aici ? ªi ce-i rãspundeal treilea foc – am zis –, ºi cine-l scoate ?”.

1. Aveam spre-a lui (a). Pînã la sosirea (a). 2. Sub poala ãstui turn aveam pecale (a). 3. De mult spre roºu-i vîrf (a).
1. Urmînd : urmînd cu povestirea lucrurilor vãzute în al cincilea cerc. Dar nu trebuie trecutcu vederea asupra a ceea ce ne spune Boccaccio, de a fi aflat adicã de la o rudã a lui Dante(Andrea Poggi) ºi de la un prieten al lui (Dino Perini) cã cele dintîi ºapte cînturi ale poemeiscrise de Dante înaintea izgonirii lui ºi rãmase la Florenþa au fost pe urmã regãsite ºi predatelui Dino dei Frescobaldi, care le-a trimis poetului pribeag prin intermediarul marchizuluiMoroello Malaspina. Primind Dante aceste cînturi, s-a hotãrît sã le continue ºi, rezumîndlucrarea pãrãsitã, spuse în acest început al cîntului VIII : „Urmînd vã spun...”. Nu toþi comen-tatorii sînt însã de acord asupra felului acesta de interpretare. De curînd dl H. Hauvette s-aocupat de aceastã chestiune într-un studiu foarte documentat cu titlul „Io dico seguitando”,publicat în Etudes italiennes, I (1918), pp. 1-39, din care reiese cã este foarte probabil cãlucrurile au mers aºa cum ne povesteºte Boccaccio în comentariul sãu. Noi credem însã cã evorba de o simplã formulã de tranziþie. Cf. lucrarea noastrã „Per la medievalizzazione diDante”, în Zeitschr. f. rom. Phil., XLIII (dec. 1923), pp. 314-317. 4. Cum : priveam... cum.Douã flãcãrui : cetatea Dite este înfãþiºatã ca o cetate medievalã, cu ziduri de fier înroºiteîn focul pe care îl are înãuntru, cu turnuri, metereze ºi semnale luminoase dupã obiceiul cetã-þilor medievale cînd erau asediate. Dupã cum am demonstrat într-un memoriu citit la Reale
Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli, N.S. II (1910), pp. 326-332 § III :Materiali francesi nella costruzione della „Città di Dite”, Dante s-a servit de materiale francezedin Gui de Bourgogne ºi Anseïs de Carthage, în care se vorbeºte de oraºul legendar Lucerna,ale cãrui ziduri sînt, ca acelea ale cetãþii Dite, „plus vermeil ke carbons en foier”. 7. Acel :Virgil. 8. Acest : acest foc.
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10 Iar el : – „Mai sus pe mucedele undepe cel chemat vedea-l-vei cum scoboarã,al bãlþii fum de nu ni-l va ascunde”.
13 Sãgeata de pe arc nicicînd nu zboarãmai repede prin vînt, decît bãtrînãde ani vãzui acum o luntriºoarã
16 venind spre noi pe lac, ºi cum o mînãcu strigãt mare-un singur lopãtar :– „Spurcate duh, ei, iatã-mi-te-n mînã !”.
19 – „O, Flegia, Flegia, zbieri acu-n zadar –vorbi Virgil –, al tãu el n-o sã fiemai mult decît trecînd ãst lac murdar.”
22 Cum cel ce vede-o rea-nºelãtoriefãcutã lui, stã trist, aºa deodatãºi Flegias fu-n ascunsa lui mînie.
25 Descinse-n luntre-apoi iubitul tatãfãcînd sã urc ºi eu, ºi-abia cînd fuiºi eu în ea, simþii cã e-ncãrcatã.
28 Cînd furãm deci în luntre-apoi, vãzuiporni bãtrînul vas, brãzdînd mai taredecît fãcea de-alt rînd cu morþii lui.
31 Pe cînd pluteam pe-a morþii baltã mare,ieºi murdar-o umbrã-n faþa mea :– „Tu cine eºti de vii avînd suflare ?”.
34 – „Eu vin – am zis –, dar nu voi rãmînea.Dar tu, cel plin de glod astfel, tu cine ?”– „Mã vezi cã-s duh ce plîng”, rãspunse ea.

26. În ea, pãru (a). 29. Bãtrînul vas brãsda... (a). 30. Decît fãcea de altãdatã-nmersul lui (a).
11. Cel chemat : Flegias, luntraºul bãlþii stygiene, care va apãrea peste puþin timp, chematde flãcãrile puse pe vîrful turnului. 14. Decît bãtrînã : nicicum nu zboarã mai repede prinvînt sãgeata de pe arc, decît vãzui acum o luntriºoarã bãtrînã de ani. 17. Un singur lopãtar :se subînþelege : strigã. 18. O, Flegia : Flegias, fiul lui Mars ºi al lui Chrises, care, supãratcu Apollo care îi siluise fata Coronida, dãdu foc din rãzbunare templului din Delfi ºi deci afost aruncat în Infern, unde Dante îl pune pãzitorul cercului al cincilea, fãcînd din el unsimbol al mîniei, dupã cum fãcuse din Pluto pãzitorul cercului precedent, simbolul poftei deavere. Nu trebuie sã ne mire în Infernul lui Dante acest amestec de elemente pãgîne ºicreºtine, fiindcã, chiar dupã religia creºtinã, zeii pãgînismului sînt socotiþi ca demoni : „dii
gentium daemonia”. 20. El : Dante. 21. Mai mult : va fi al tãu, în mîna ta, numai cît timp vatrece balta. 25. Iubitul tatã : Virgil. 27. -ncãrcatã : din cauza greutãþii corpului lui Dante,barca intra ceva mai mult în apã, ceea ce nu se întîmplase la coborîrea în ea a lui Virgil, care,ca suflet, nu are greutate. 28-29. Vãzui porni : vãzui (cã) bãtrînul vas porni. 32. O umbrã :Filippo Argenti degli Adimari din Florenþa, care, fiind foarte bogat, avea obiceiul sã potco-veascã calul cu potcoave de argint, de unde i-a ieºit porecla : Argenti. Despre el ne vorbeºteBoccaccio în Decameron, IX, 8, 34, înfãþiºîndu-l ca un cavaler foarte ciudat ºi mînios. Înnuvelele lui Sacchetti se vorbeºte de un Adimari care, cãlãrind, avea obiceiul sã-ºi þie picioa-rele întinse în lãturi, încît împiedica trecerea pietonilor pe strãzile strîmte ale Florenþeimedievale, din care cauzã Dante, care atunci era priore, îl condamnã la o amendã. 33. Tucine eºti : arþãgos cum fusese în viaþã, Filippo Argenti cautã ºi în Infern prilej de ceartã.
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37 – „Rãmîi atunci la plîns ºi la suspine,spurcate duh, cãci oriºicît noroiþi-e prins pe-obraz, cunoscu-mi-te bine !”
40 El mîinile le-a-ntins spre luntre-apoi ;pãþitul duce-al meu însã-l împinseºi-a zis : – „La cîini, în baltã-vã ’napoi !”.
43 Cu braþele-apoi gîtul mi-l cuprinse,pe-obraji m-a sãrutat, ºi : – „Suflet bune,ferice-acea ce-n sînul ei te-ncinse !
46 Nimic frumos de-acesta nu poþi spune,cãci fu [pe lume aprig ºi uºor] :de aceea-l prind ºi-aici mînii nebune.
49 Cîþi nu se cred regi mari, iar dacã morca porcii aci-n putoare-o sã se-nfunde,cumplit dispreþ lãsînd în urma lor !”.
52 – „O, cît de mult aº vrea sã se scufundeacesta-n lac – am zis – sã-l vãd scufunscît timp sîntem plutind pe-aceste unde !”
55 – „Tu n-ai sã fii la mal – el mi-a rãspuns,vedea-vei ce-au sã-i facã lui fîrtaþiiºi-ãst dor al tãu va fi-mplinit de-ajuns.”
58 ªi-am ºi vãzut curgînd înnoroiaþiicum vin [ºi cum îl rup bucãþi], astfelcã dau ºi-azi Proniei laude ºi graþii.
61 ªi toþi strigau : „Pe-Argenti, acum !” ºi-aceltoscan înfumurat, ca scos din minte,cu proprii dinþi fîºii rupea din el.
64 Aci-l lãsai, ºi nu mai pierd cuvinte.Ci-un þipãt mare de m-umplu fiorulmi-a-mpins atent privirile ’nainte.
67 – „S-apropie-acum – mi-a zis conducãtorul –s-apropie-acum cetatea zisã Dite,cui mult îi e ºi rãu bãtut poporul.”

41. Pãþitul : prevãzãtorul. 42. La cîini : face aluzie la ceilalþi mînioºi din ceata cãroraFilippo Argenti s-a desprins. 45. Ferice-acea : mama care te-a nãscut. 55. El : Virgil.56. Vedea-vei : n-ai sã ajungi la mal ºi vei vedea. 59. Astfel : încît ºi azi mulþumesc luiDumnezeu cã mi-a îndeplinit dorinþa. 61. Pe-Argenti : sãriþi pe Argenti. 65. Un þipãt :vaiet de durere. 68. Dite : în ceea ce Francesco D’Ovidio a numit foarte bine topografia
moralã a Infernului, cercurile de pînã acum reprezintã un fel de vestibul al adevãratuluiInfern, care începe numai cu cetatea Dite, înãuntrul cãreia sînt pedepsite pãcatele de rãutate
conºtientã, cît timp în cercurile anterioare sînt pedepsite pãcatele de necumpãtare sau de
incontinentia, dupã cum le numeºte Sfîntul Toma, adicã de nestãpînire de sine, care vindin depãºirea limitelor, în aºa fel cã ceea ce la început era o virtute mai pe urmã ajunge unpãcat. A fi econom este o virtute, dar cînd economia depãºeºte limitele devine zgîrcenie ºi esteun pãcat. De asemenea, iubirea este o virtute cînd este bine îndreptatã cãtre lucrurile cinstite ;desfrîul însã este un pãcat. Cel mai bun exemplu de o virtute care, rãu îndreptatã, se face
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70 Iar eu : – „Acum încep mai lãmuritemoscheele din ea sã le discernºi roºii parc-ar fi din foc ieºite”.
73  Iar el : – „Sînt roºii-aºa de foc eternce-n ele-arzînd le-ncinge-atît de tarecum vezi aci-ntr-atît de jos Infern.”
76 Intrarãm ºi pe-adînca groapã caree brîu cetãþii-acei nemîngîieteal cãrei zid, de fier a fi se pare.
79 Nu fãr-un mare ocol apoi ce-l dete,sosi luntraºul ºi-unde cu mînie :– „Sînteþi la porþi, ieºiþi”, a zis, ºi stete.
82 Vãzui pe porþi mai mulþi decît de-o miede cei plouaþi din cer, strigînd de sus :– „Cum poate-acesta, viu fiind, sã vie
85 prin lumea morþii pîn-aici adus ?”.Dar bunul meu Virgil un semn le detecã are-un lucru tãinuit de spus.
88 Mai blînd-atunci turbata bandã stete.– „Sã vii tu singur ! Viul dintre voice-avu-ndrãznealã viu sã ni s-arete,
91 el singur facã-ºi drumul înapoi.Sã-ncerce deci ! Iar tu, cel ce l-aduseprin loc aºa de-adînc, vei sta la noi.”

79-80. Venirãm deci ºi unde-apoi luntraºul/ Ce-n mare-ocol dintîiu... (a). 81. Rãstitstrigã : Ieºiþi aci-i locaºul (a). 82-83. Vãzui în poarta lui, ºi groaznic foarte,/ Plouaþidin cer, mai mult de-o miie (a). 82-84. Vãzui în poarta lui, ºi groaznici foarte,/Miºei plouaþi din cer, mai mulþi de-o miie,/ Strigînd (a). 86. maestru (a). 92-93. Turãmîi deci darã,/ Ce-aduci pe-un viu (c).
un viciu ni-l oferã Dante în acest cînt, în care ne pune faþã în faþã mînia bestialã a lui FilippoArgenti ºi cea sfîntã a omului cinstit (Dante) pentru tot ce este josnic ; mînia aceasta este atîtde sfîntã, încît îi atrage binecuvîntarea lui Virgil, care îi spune : ferice-acea ce-n sînul ei
te-ncinse. 69. Cui mult : cui e mult popor ºi rãu bãtut ; mulþi damnaþi ºi greu pedepsiþi.70. Acum... mai lãmurite : acum parcã discern mai lãmurit moscheile (clãdirile mai înalte)roºii din ea, care parcã ar fi ieºite din foc. În oraºele vãzute din depãrtare, ceea ce se zãreºtemai întîi sînt clãdirile mai înalte, turlele ºi cupolele bisericilor. Fiind însã aici vorba de unoraº infernal, nu puteau sã se afle în el biserici, ci moschei, care, pentru oamenii din EvulMediu, reprezentau ceva diabolic. 75. -ntr-atît de jos : ultimele patru cercuri în care, dupãcum am spus, sînt pedepsite pãcatele de rãutate. Partea mai joasã a Infernului în comparaþiecu cercurile precedente. 77. Brîu : ca toate cetãþile medievale, ºi cetatea Dite este înconjuratãde un ºanþ, pe care Dante îl comparã cu un brîu. 78. Al cãrei zid : al cãrei zid se pare cãeste de fier. 80. Luntraºul : Flegias. ªi-unde : unde, dupã ce a ajuns, zise : „Sînteþi la porþi,daþi-vã jos din luntre !”. 83. Plouaþi din cer : demonii, îngerii rãzvrãtiþi cãzuþi dincer în Iad împreunã cu Lucifer, învinºi de legiunile îngereºti conduse de Arhanghelul Mihail.84. Acesta : Dante. 89. Sã vii tu singur : turbata bandã a demonilor se adreseazã lui Virgil.Cît despre Dante, ce avu îndrãzneala sã vie în Infern, sã se ducã singur înapoi.
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94 Gîndiþi acum pe ce cãrbuni mã puse,cãci eu de-aici sã ies n-am mai crezutcînd groaznicul atari cuvinte-mi spuse !
97 – „O, dulce duce-al meu, ce sigur scutde ºapte ori mi-ai dat, ºi mai ’naintem-ai scos din moartea grea-n care-am cãzut,
100 sã nu mã laºi ca mort, sã-þi fie-aminte !De-avem de-aici oprit-orice cãrare,s-o rupem grabnic înapoi, pãrinte !”
103 Ci-mi zise-astfel, el, dulcea mea-ndrumare :– „Sã nu te temi, cãci nime-al nostru pasnu-l poate-opri, cît timp ni-e dat de-Atare.
106 Aºteapt-aici, hrãnind, cît eºti rãmas,scãzutu-þi suflet cu speranþa-n binecã-n lumea asta n-am eu sã te las”.
109 Aºa s-a dus lãsîndu-mã-n suspineiubitul tat-al meu ºi-am stat topit,cãci „da” ºi „nu” rãzboi purtau în mine.
112 Eu n-am putut s-aud ce le-a vorbit,dar nici nu stete mult, ºi ei cu zorulla porþi, ca spre-apãrare,-au nãvãlit
115 ºi-n faþa lui au tras pe porþi zãvorul.ªi-astfel afar-acum [oprit] rãmaseºi-ncet apoi s-a-ntors conducãtorul.
118 Cu ochii-n jos ºi cu sprîncene trasepe ochi zicea-n oftãrile durerii :– „Ce duh îmi neagã jalnicele case ?”.
121 Iar mie : – „Cã-s mîhnit, sã nu te sperii !Noi tot vom birui acest popororicît de mult se-ncrede el puterii.

94. Ce spaim-avui (a). Încerce (b). 94-96. Socoþi creºtine-acum, cînd îmi sunarã,/Cumplite-aceste vorbe/ Cãci în veci nu credeam s-ajung ºi-afarã (c). 99. Ce-ncontrã-mi stete (c). 101. De-avem închisã (c). 112. poporul (a). 123. Ori cum s-arapãra a. pop. (a).
96. Groaznicul : demonul care a vorbit. Traducerea acestor versuri (94-96) pe care o gãsimprintre variante este cu mult mai aproape de text. 98. De ºapte ori : de mai multe ori. Caaiurea (V, 67 ; VIII, 82), Dante întrebuinþeazã numãrul determinat pentru cel nedeterminat.99. Moartea : face aluzie la primejdia din care l-a scãpat Virgil în pãdure, cînd cele trei fiareîi curmaserã calea înspre colina mîntuirii. Moartea aici trebuie înþeleasã ca moartea sufle-teascã. 105. De-Atare : de Dumnezeu. Cãlãtoria lui Dante era hotãrîtã de Dumnezeu ºi decinimeni nu putea sã-l opreascã. 106. Hrãnind : hrãnind cu speranþã în bine sufletul tãu scãzut,cît timp vei rãmîne fãrã mine. 111. Cãci „da” ºi „nu” : încît nu ºtiam ce sã fac, cãci da ºi nuse luptau în sufletul meu. 118-119. Cu sprîncene trase pe ochi : în text : cu sprîncenele
lipsite de orice îndrãznealã. Adicã cu privirea nu aºa de veselã ºi încrezãtoare ca mai înainte,ci posomorîtã ºi deznãdãjduitã. 120. Ce duh : ca ºi cum ar spune : „Ia uitã-te cine îndrãzneºtesã-mi trînteascã uºa-n nas”.



115

INFERNUL

115

124 Nu-i nou-aceastã nebunie-a lor :la mult mai largã poart-au mai fãcut-oºi rupt de-atunci ea-ºi are-al ei zãvor !
127 Scrisoarea ei cea jalnic-ai vãzut-o.Dar iatã-l, fãr’ de soli, prin lumea moartãdincoa’ de ea, pe calea ce-am bãtut-o,
130 acel ce ne va-nfrînge-aceastã poartã”.

130. -nchisa (a).
125. Mai largã poartã : poarta Iadului, care, dupã tradiþie, a trebuit sfãrîmatã de IsusCristos în coborîrea lui în Iad, ca sã scoatã de acolo sufletele patriarhilor. 127. Scrisoarea :face aluzie la inscripþia pe care Dante a citit-o la intrare : „Prin mine mergi la cuibul întris-
tãrii,/ Prin mine mergi la veºnic plîns fierbinte,/ Prin mine mergi la neamul dat pierzãrii”(Infernul, III, 1-3). 128. Iatã-l : trimisul ceresc, care va deschide poeþilor poarta cetãþii bles-temate. 129. Dincoa’ de ea : de poarta de sus a Infernului. 130. Aceastã poartã : poartacetãþii Dite.
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Cîntul IX
Cercul al ºaselea : ereticii

O coborîre anterioarã a lui Virgil
în Infern (1-33)  Cele trei Furii
(34-63)  Trimisul ceresc ºi intra-rea în cetatea Dite (64-105)  Cãpe-teniile ereticilor (106-133)

5. Strãpungã (a). 7. Noi tot vom birui, deºi ne-alungã (a). 8. merse (a). 9. s-ajungã.
10. Vãzui eu clar cã el acopere cu minte (a). 12. Cã-ntîiu ºi-apoi cuvinte-avu diverse (a).
2. El : Virgil. 3. Pe-a lui : pe a lui culoare moartã. Cea vie : culoarea cea vie, culoare tranda-firie. Virgil, bãgînd de seamã cã paloarea lui, mai mult de ciudã decît de spaimã, a fost rãuinterpretatã de Dante, care ºi-a pierdut curajul ºi a îngãlbenit de fricã, se stãpîneºte ºi-ºi reiaaerul voios. A se construi : „Acea culoare moartã a feþei mele fãcu cã cea vie (culoarea vie) sãi-o spele pe a lui (culoarea moartã)”. 5. Cãci : cãci ochii n-aveau puteri sã strãbatã prin neguriºi prin aerul greoi. 8. De nu... : Virgil stã o clipã la îndoialã, ascultã dacã aude vreun zgomotcare sã vesteascã sosirea „trimisului ceresc” pe care-l aºteaptã, dar n-aude nimic. N-ar vreasã sperie mai mult pe Dante, cãruia în realitate nu-i scapã acea întrerupere ºi nesiguranþãa conducãtorului sãu, totuºi nu se poate opri sã-ºi arate neliniºtea. Ar fi zadarnic sã încercãmde a completa ceea ce Virgil ar fi spus. Atare : atît de demnã de crezut este persoana caremi-a spus. Face aluzie la Beatrice, care, dupã cum se povesteºte în cîntul II, s-a adresat lui,pentru scãparea lui Dante din pãdurea unde se rãtãcise. 9. M-amîn- : mã întîrzie. Virgilaºteaptã cu nerãbdare sosirea „trimisului ceresc”. 10. Un vãl : vãzui bine cum Virgil, cuultimele lui cuvinte (cu ce-a sfîrºit sã zicã), a încercat sã ascundã (puse un vãl) înþelesulprimelor lui vorbe (pe ce-ncepu).

1 Acea coloare moart-a feþii melece-n spaim-avui cînd el veni ’napoi,fãcu pe-a lui cea vie sã i-o spele.
4 Ca omul care-ascultã stete-apoi,cãci mult prin neguri ochii sã strãbatãn-aveau puteri prin aerul greoi.
7 – „Noi tot avem sã biruim odatã –aºa-ncepu –, de nu... atare-mi spuse...oh, cît m-amîn-acum, cã nu s-aratã.”
10 Vãzui eu bine cum un vãl el pusepe ce-ncepu cu ce-a sfîrºit sã zicã,ºi n-a-ncheiat aºa cum începuse,
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13 ºi nu puþin îmi dete-acestea fricã,fiindc-am tras din spusu-i nedeplinmai rãu un sens de cum avea adicã.
16 – „În fundu-acestei triste scoici mai vincîndva de-acei din primul grad în caresperanþa moartã vi-e unicul chin ?”
19 Aºa-ntrebai. Iar el : – „Se-ntîmpl-araresã-i fie datã sarcin-oarecuide-a face-aceast-a mea de-acum cãrare.
22 Dar eu, ce-i drept, ºi de-altãdatã fuitrimis aici de-acea Erihto crudace poate-aduce-un duh în trupul lui.
25 Eram de scurtã vreme mort, iar trudaimpusã-mi fu prin Iaduri sã strãbatspre-a scoate-un duh din cercul unde-i Iuda,
28 din cel mai jos ºi-obscur ºi-ndepãrtatextrem de cerul ce-ncunjoarã toate.ªtiu drumul bine deci, nu fi-ngrijat.
31 Ãst smîrc ce-atît de rea putoare scoateîncinge-oraºu-aprinselor morminte,ºi-a-ntra numai cu sila-n el se poate”.
34 Mai multe-a spus, dar nu le mai þin minte,cãci eu de mult þintisem ochii meispre ’naltul turn cu vîrfu-acel fierbinte,
37 de unde-au rãsãrit deodatã treide sînge pline Furii infernale,ce-aveau miºcãri ºi chip ca de femei.

13. Deci vorbele (a). 15. poate-l avurã (a). 22. Dar fui aici, e drept (a). De aceeaErichto conjurat, de cruda (b). 25. ªi mai (b). 26. De cerul cel (b). 33. ªi-n el a-ntranumai cu rãu (a).
15. Mai rãu un sens : din spusu-i nedeplin am tras un sens mai rãu de cum avea, adicã aminterpretat vorba lui neisprãvitã, ca ºi cum lui Virgil i-ar fi fost fricã, pe cînd în realitate n-aavut decît un moment de îndoialã. 16. Scoici : Infernul, scobit ca o scoicã. 17. De-acei : înrealitate, Dante ar vrea sã-l întrebe pe Virgil, în care nu mai are aceeaºi încredere ca înainte,
dacã a mai fost prin acele locuri, dar nu îndrãzneºte sã-i spunã de-a dreptul ; îl întreabãdeci dacã nu cumva vreodatã cineva din cercul lui s-a scoborît pînã acolo. Primul grad :primul cerc (Limbul), în care copiii morþi înainte de a fi botezaþi ºi sufletele patriarhilor ºiale oamenilor iluºtri din Antichitate nu suferã alt chin decît cã sînt lipsiþi de speranþa sãajungã în Rai. 23. Erihto : celebra vrãjitoare din Tesalia, care, dupã cum povesteºte Lucanîn Pharsalia (VI, 420), rugatã fiind de Sextus Pompeius, a scos un suflet din Infern pentrua-l întreba despre sfîrºitului rãzboiului dintre Cezar ºi Pompei. 27. Un duh : cine era acestsuflet pe care Virgil, dupã impunerea vrãjitoarei Erihto, l-ar fi scos din Infern, nu ºtimºi nici nu e necesar sã-l cãutãm. Este vorba, într-adevãr, de un pretext al lui Dante pentrua arãta cã Virgil mai fusese pe acolo ºi deci cunoºtea locurile. Iuda : cercul trãdãtorilor.28-29. -ndepãrtat... de cerul : din cercul mai jos al Infernului, aproape de centrul pãmîn-tului, care centru (Pãmîntul fiind centrul Universului dupã sistemul ptolemaic) este ºi punctulcel mai depãrtat de cerul Empireu care înconjoarã toate. 33. ªi-a-ntra : ºi numai cu forþa sepoate intra în el.
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40 Cu hidre verzi încinse-ale lor ºalecu pãr de ºerpi mãrunþi [ca mãrãcinii,fãcuþi cununi pe tîmplele fatale].
43 Virgil pe-aceste serve-ale Reginiidurerii cei de veci le cunoscuºi : – „Iat’ – a zis – ferocele Erinii.
46 În stînga lor Megera plînge-acu,ºi-Alecto este care-n dreapta plînge,Tisifone-i la mijloc”. ªi tãcu.
49 Pe piept cu ghearele s-umpleau de sîngeºi-urlau bãtînd în palme-aºa cã eusimþeam cum spaima spre Virgil mã strînge.
52 – „Meduso, hai – aºa strigau mereu –sã-l facem piatrã – ºi priveau spre mine –,spãºeascã-n el atacul sãu Teseu.”
55 – „Întoarce-te ºi-nchide-þi ochii bine –mi-a zis Virgil –, cã n-ai sã mai vezi stelede-apuci sã vezi pe Gorgo dacã vine.”
58 Vorbind m-a-ntors chiar el de cãtre ele,ºi nepãrîndu-i palmele-mi de-ajunsºi-a-ntins podiº ºi-a lui peste-ale mele.
61 Voi, cei cu spirit ager de pãtruns,cãtaþi aci-n cîntarea mea ciudatã,sub vãlul ei, ce-nvãþ îmi zace-ascuns !
64 ªi iat-atunci pe balta tulburatã[un zvon de spaimã, numai trosnituri]fãcea-ntre maluri apa sã se zbatã

42. bale (a). 57. Gorgona (a).
43-44. Reginii durerii : slujitoarele Proserpinei, regina Infernului, adicã Furiile. 45. Erinii :cele trei furii : Megera, Alecto ºi Tesiphon, fiicele lui Erebus ºi ale Nopþii, semãnãtoare derãzbunare ºi de zîzanii, simbolul remuºcãrilor care nu dau odihnã vinovatului. 54. Spã-ºeascã-n el... : „rãu am fãcut cã nu ne-am rãzbunat pe Teseu, cînd s-a scoborît în Infern casã rãpeascã pe Proserpina” : adicã Dante sã ispãºeascã ºi pentru îndrãzneala lui Teseu, ºipentru a lui. Literal, dupã traducerea lui Coºbuc : „Teseu sã ispãºeascã, în persoana lui Dante,atacul lui la porþile Infernului”. Dupã cum se ºtie, Teseu a fost reþinut captiv pentru îndrãz-neala lui, dar mai pe urmã a fost scãpat de Hercule. Tovarãºul lui, Pirithou, rãmase însãvictima lui Cerber. 57. Gorgo : capul Medusei, care avea puterea de a împietri pe cine se uitala el. Ca sã înþelegem bine alegoria, asupra cãreia Dante însuºi de data aceasta ne atrage atenþiaîn versurile de mai jos (61-63), trebuie sã ne aducem aminte cã în perioada lui de rãtãciremoralã Dante a iubit foarte senzual o femeie care, în poeziile lui din aceastã epocã, e numitãPietra (= piatrã), din care aici, schimbînd-o în Medusã, face un simbol al iubirii senzuale, careamorþeºte conºtiinþa, încît o face ca o piatrã, nesimþitoare faþã de remuºcãri. 60. ªi-a lui : ºio palmã a lui. Virgil este aici simbolul raþiunii omeneºti supuse credinþei, care vine în ajutorulomului gata sã cadã în pãcat, ca sã-l împiedice de a ajunge la o aºa de adîncã nesimþire aconºtiinþei, încît sã nu mai simtã remuºcãri. 63. Ce-nvãþ : cãtaþi aici în cîntarea mea ciudatã,ce-nvãþ (care învãþãturã) ºade ascuns sub vãlul ei. În text : „O, voi care aveþi inteligenþãsãnãtoasã, bãgaþi de seamã doctrina ce-mi zace ascunsã sub vãlul versurilor ciudate”.
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67 cum nu-ntr-alt fel un vînt ce prin cãlduricontrarii naºte-nvîrtejiri cumpliteºi-n furie bate biciuind pãduri
70 ºi crengi rupînd le-azvîrle risipiteºi-n pulbere-mbrãcat trufaºu-i drumgoneºte-n adãpost pãstori ºi vite.
73 Lãsîndu-mi ochii-apoi : – „Priveºte-acumacolo sus pe spuma cea anticãºi pe-unde-i mult mai gros cumplitul fum”.
76 Precum cînd simt nãpîrca inimicã,se-mprãºtie-un stol de broaºte-nspãimîntateºi-adînc s-afundã prin nãmol de fricã,
79 vãzut-am mii de duhuri ruinatefugind de unul ce-l vedeam cã ieseprin pas trecînd pe Stix cu tãlpi uscate.
82 Prin faþã-i stînga ºi-o trecea adesedeoparte dînd ãst fum de [zgurã plin],ºi-atît era de ce pãrea sã-i pese.
85 Eu bine-atunci [vãzui] cã-i sol divin,mã-ntoarsei spre poet, iar el spre mine,c-un semn sã stau pe loc ºi sã mã-nchin.
88 Ah, cît pãrea de mînios cum vine !Sosi la poartã ºi-o deschise-apoicu varga lui, cãci larg sãri de sine.
91 – „Goniþi din cer, ºi-ai lumii-ntregi gunoi –vorbi trecînd pe pragul încãperii –[de unde-atîta sumeþie-n voi ?]
94 De ce-ncãpãþînaþi v-opuneþi Vrerii[al cãrei þel nu poate-afla schimbare]ºi care-ades v-aduse spor durerii ?

70. El rupte crengi le-asvîrle (b). 71. îmbrãcînd (a). 83. chin (a). 89. Sosind, cu-alsãu toiag deschise (a).
67-68. Prin cãlduri contrarii : din cauza unui dezechilibru de cãldurã în atmosferã, aerulrece tinde a ocupa locul aerului cald. 74. Anticã : veche ca Infernul. 81. Prin pas : mergîndpe valurile Styxului. 84. ªi-atît era : „trimisul ceresc”, care înainteazã cu cea mai maresiguranþã de a frînge îndãrãtnicia demonilor, nu suferã decît de aerul acela greoi care seridicã de pe balta stygianã. 85. Sol divin : s-a scris mult în timpul din urmã despre acest„sol divin”, care pentru unii ar fi Mercur, pentru alþii Enea, Isus Cristos ºi chiar Aron. Noine þinem de comentatorii cei mai vechi, care vãd în el un înger trimis de Dumnezeu în aju-torul lui Dante, dupã cum, de altfel, socotesc ºi cei mai buni dintre comentatorii moderni,ca de pildã Torraca ºi Passerini. 94. Vrerii : vrerii dumnezeieºti, al cãrei þel nu poate fizãdãrnicit de nici o altã putere. 96. Ades : cu prilejul coborîrii în Iad a lui Hercule ºi apoi alui Isus Cristos.



120

DIVINA COMEDIE

120

97 Ce-ajut-a face sorþii-mpiedecare ?Aþi ºi uitat cã Cerber nu-n zadarºi gît ºi ceafã fãr’ de pãr le are ?”
100 Se-ntoarse-apoi pe-acelaºi drum murdarºi n-a vorbit cu noi, cum n-are-amintesã stea un om durut de-un alt amar
103 decît al celui care-i stã ’nainte.Vãzînd cã poarta nu ne-o mai încuie,noi mersem deci, vegheaþi de vorbe sfinte,
106 ºi-ntrînd, cãci n-a fost nimeni sã s-opuie,eu, cel ce-atîta dor s-o vãd avui,cum poate fi ºi-atare-o cetãþuie,
109 cînd fui în ea, privind în jur, vãzuienorm un cîmp întins spre-oricare parteºi plin de plîns ºi cazne-adîncul lui.
112 La Arli-unde Rodanu-n bãlþi se-mparte,sau cum la Pola-n faþã cu Cornarulce-ai þãrii þãrmi spãlîndu-i ne-o desparte,
115 morminte multe-ncolnicesc hotarul,aºa era ºi-aici în orice loc ;ci-aici, fireºte-i mult mai mare-amarul.
118 Cãci arde-ntins printre morminte-un focce-aºa le-ncinge cã mai roº nu poateprin arte-a face-un fier, nici un mijloc.
121 ªi-al lor capac era deschis la toate.ªi plîns ieºea din ele-amar ºi-astfelc-aeve-un neam arzînd pãrea cã-l scoate.
124 Iar eu : – „Maestre, cine-i neamul celce-aci-ngropat îl [þin aceste] scoine,prin marele sãu plîns spuind de el ?”.

97. soartã (a). 99. poartã (a). 125. suspine (a).
99. Fãr’ de pãr : din cauza lui Hercule, care, dupã cum se povesteºte în Eneida (VI, 395), casã-l pedepseascã pentru cã s-a împotrivit lui Teseu, l-a legat de gît ºi l-a tîrît cu sila afarãdin Infern. 105. Vegheaþi : cãlãuziþi, îmbãrbãtaþi, sub pavãza vorbelor sfinte. 107. Eu, cel :„eu, cel ce avui atîta dor sã vãd cum poate fi o astfel de cetate, cînd fui în ea, privind înjur, vãzui un cîmp enorm...”. 112. Arli : Arles, oraº în Provenþa, unde chiar astãzi se potvedea rãmãºiþe de cimitire romane. 113. Pola : oraº italian în Istria, unde, ca ºi la Arles, seputea vedea o mulþime de morminte romane. Cornari : golful Quarnaro sau Quarnero, întrepeninsula Istria ºi þãrmurile Dalmaþiei. 114. Ai þãrii þãrmi : vers celebru, în care Dantepune hotarele Italiei la Quarnaro. Chiar unii din comentatorii vechi relevã faptul cã acestvers al lui Dante reprezintã mãrturia cea mai veche despre naþionalitatea italianã a întregiipeninsule Istria. 119. Nu poate : nu poate nici un mijloc sã facã un fier mai roºu decît cumacel foc fãcea pe acele morminte. 121. Capac : capacul mormintelor, pe care noi trebuie sã nile închipuim ca niºte sarcofage de piatrã, în felul acelora de la Arles ºi Pola. 125. Scoine :cuvînt propriu lui Coºbuc ºi probabil fãurit de dînsul în înþelesul de ceva deosebit prin ana-logia, poate, a cuvîntului scoicã. Din cîþi transilvãneni am întrebat nici unul nu a ºtiut sã-mispunã ceva lãmurit despre acest sibilin cuvînt. 126. Spuind de el : prin marele sãu plîns,
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127 – „Cãznesc pe eretici aceste scoine,ºi-adepþii de-orice sectã – el mi-a spus –ºi-s mult mai mult, decît ai crede, pline.
130 În ele-asemeni e cu-asemeni pus,dar n-au un chin egal, ci dupã treaptã.”ªi-apoi, pe-un drum ce e-ntre zid ne-am dus
133 ºi-aceºti martiri, întorºi pe mîna dreaptã.

acest fel de damnaþi spune despre chinurile lui. 130. Asemeni... cu-asemeni : fiecare mor-mînt chinuieºte între pereþii sãi înfierbîntaþi mai mulþi eretici din aceeaºi sectã. 131. Dupãtreaptã : dupã gravitatea ereziei. 132-133. ªi-apoi... : „ºi apoi ne-am dus pe un drum ce esteîntre zidul cetãþii ºi aceºti chinuiþi”. 133. Dreaptã : Dante, în cãlãtoria lui în Infern, coteºtetot la stînga, numai aici ºi în cîntul XXVIII coteºte la dreapta ºi mulþi comentatori se cãznescsã gãseascã în acest fapt un simbol.
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Cîntul X
Cercul al ºaselea : ereticii

Epicurienii (1-21)  Farinatadegli Uberti ºi Cavalcante deiCavalcanti (22-93)  Prevedereadamnaþilor ºi îngrijorarea luiDante pentru surghiunul ce-i esteprevestit (94-136)

11. se va (a).
6. Alinã dorul : împlineºte-mi dorul de a fi lãmurit în îndoiala ce o am. 11. S-or întoarce :tot insul se va întoarce din Iosafat iarãºi în trupul ce-l avuse pe pãmînt. 13. Literal : „Înpartea aceasta îºi au cimitirul lor, împreunã cu Epicur, toþi ciracii lui, care fac sã piarãsufletul împreunã cu trupul”. 14. Epicur : filosof atenian (342-270 î.Cr.) pe care Dante credecã a fost cel dintîi care a spus cã „þelul” nostru este voluptatea, adicã plãcerea fãrã durere,dupã cum Dante spune în Convivio (IV, 6, 22). Tot în Convivio (II, 9) condamnã, „printredoctrinele cele mai bestiale”, pe aceea „foarte neroadã, josnicã ºi pãgubitoare, care crede cã,dupã viaþa aceasta, nu existã alta”. Dante cunoscu doctrina lui Epicur din ceea ce putusã citeascã despre el în Aristotel, Cicero ºi Seneca. Cicero, de pildã, spune despre el(De amicitia, 4) : „Au început a spune cã, împreunã cu trupurile, se nimicesc ºi sufletele ºi cãmoartea distruge tot”.

1 Urmam acum îngustei cãrãruice e-ntre zid ºi focul fãr’ de fine,maestrul meu ºi eu, în urma lui.
4 – „O, ’nalte geniu ce mã porþi cu tineprin vãile impii, cum þie-þi place,vorbeºte,-am zis, ºi-alinã doru-n mine.
7 Putem vedea pe-acel popor ce zaceaci-n sicrie ? Cãci pãzite nu-sºi toate-ºi au deschise-a lor capace.”
10 – „Închide-se-vor toate – el mi-a spus –,din Iosafat cînd s-or întoarce iarãtot insu-n trupul ce-l avuse sus.
13 De-aceastã parte-un cimitir separãpe toþi, cu Epicur pe-ai sãi ciracicari sufletul prin trup îl fac sã piarã.
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16 Iar altor întrebãri ce mi le facirãspuns avea-vei chiar aci-n genune,ca ºi dorinþii-acelei ce mi-o taci.”
19 – „Nimic n-ascund, ci vreau, pãrinte bune,cum însuþi tu ai vrut sã mã dispui,ºi nu demult, puþine vorbe-a spune.”
22 – „Tu cel ce-aºa-de-oneste vorbe spuiºi treci vãzînd cetatea-nflãcãratã,te rog, toscane,-oprire-n pas sã pui,
25 cãci eºti nãscut, cum graiul tãu te-aratã,din nobila cetate, cãrui eu[prea grea] povarã poate-i fui odatã.”
28 La glasul ãsta fãrã ca sã vreu,cînd el ieºi dintr-un sicriu, cu fricãm-am strîns puþin [mai mult] de domnul meu.
31 Dar el : – „Întoarce-te ! – ’ncepu sã-mi zicã.Ce faci ? Nu vezi pe Farinata caredin brîu în sus din groapã se ridicã ?”.

24. mers (a). 27. -i fui prea mare cazn- (a).
17. Aci-n genune : „Aici, în întunecimea Infernului, ºi chiar printre eretici, în cercul unde negãsim”. Întîia întrebare a lui Dante a fost cã doreºte sã ºtie dacã ar putea vedea pe cei ce zacîn morminte. La aceastã întrebare rãspunsul îi va fi dat chiar acolo, prin faptul cã-i va vedea.18. Ce mi-o taci : Virgil, care citeºte în sufletul lui Dante, a ghicit cã el are o altã dorinþã,pe care nu i-a exprimat-o : adicã de a vedea acolo pe cineva care îl intereseazã îndeaproape :Farinata degli Uberti. 19. Nimic n-ascund : Dante ºi-aduce aminte rãspunsul cam sec al luiVirgil în cîntul III (77-79), la întrebarea lui de ce sufletele care se îngrãmãdesc pe malulAheronului sînt aºa grãbite sã treacã pe celãlalt mal, unde Minos le va judeca. Atunci Virgilîi rãspunse scurt cã va înþelege toate, cînd ºi el va fi ajuns acolo. Acuma, învinuit de Virgilcã îi ascunde ceva, îºi rãzbunã cu oarecare ºiretenie ºcolãreascã pentru pãþania de atunci,explicîndu-i tãcerea lui prin faptul cã altã datã a fost dojenit fiindcã l-a întrebat. La Dantesimþul situaþiilor comice este foarte dezvoltat ºi este de admirat mai ales puterea de dedu-blare prin care Dante, autorul Comediei, îºi bate joc de Dante protagonistul, mai ales în cepriveºte frica faþã de piedicile pe care le întîmpinã în Infern, dupã cum am putut vedea încîntul precedent. 22. Tu cel : Farinata, care a auzit pe cineva (nu ºtie încã cine anume)vorbind graiul toscan, se ridicã din mormînt ºi-l roagã sã se opreascã. 26. Nobila cetate :Florenþa. 27. Povarã : face aluzie la luptele sîngeroase de partid ºi mai ales la bãtãlia de laMontaperti, unde ghibelinii sub comanda lui Farinata zdrobirã cu desãvîrºire partidulguelf. 32. Ce faci ? : interesul ce-l aratã Virgil pentru Farinata ne prevesteºte mãreaþa figurãce ne va apãrea în episodul ce urmeazã. Farinata : „pe acel Farinata pe care aveai atîtadorinþã de a-l vedea”. Manente degli Uberti, zis Farinata, ºeful ghibelinilor din Florenþa,care a murit în aprilie 1264. În anul 1288, inchizitorul îl osîndi – dupã moarte – împreunãcu copiii ºi nepoþii lui, ca eretici patarini (pavlichieni). În 1248 el izgoni, împreunã cu parti-zanii lui ghibelini, partidul contrar. Surghiunit dupã reîntoarcerea guelfilor la Florenþa înanul 1258, se adãposti la Siena, unde pregãti revanºa surghiuniþilor, luînd parte la bãtãliade la Montaperti, pe rîul Arbia, la 4 septembrie 1260. Dupã victorie, Farinata a fost singurulcare s-a opus la dãrîmarea Florenþei, hotãrîtã de cãpeteniile ghibeline, în sfatul de la Empoli,dupã cum în timpul bãtãliei se împotrivise la sfatul contelui Giordano, care propunea sã nuse facã prizonieri, ci sã-i mãcelãreascã fãrã milã pe învinºi. 33. Din brîu în sus : de aiciputem sã ne facem o idee aproximativã de adîncimea mormintelor. Dante adaugã : „îl veivedea în întregime”, ceea ce mãreºte înaintea ochilor noºtri figura lui Farinata, dupã cumVirgil ar spune : „vei avea norocul sã-l vezi întreg din brîu în sus”. ªi aceastã admiraþie a lui
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34 Fixai deci ochii-n ochii-acestui mare.El sta semeþ cu capul ºi cu pieptulpãrînd cã Iadu-ntru nimic îl are.
37 M-a-mpins atunci spre groapa lui de-a dreptulVirgil cu mîna sa ca inimoºii,zicîndu-mi scurt : – „Vorbeºte ca-nþeleptul”.
40 Cînd fui sub poala groapei sale roºii,în treacãt m-a privit, pãrînd cu cruntepriviri, puþin : – „Ce neam þi-au fost strãmoºii ?”.
43 Eu vrînd sã-i spun de toate-n amãnunte,nimic nu i-am ascuns ºi i-am vorbit.ªi-atunci el a-ncreþit puþin din frunte.
46 ªi-a zis : – „Cu mine-ai tãi pãrinþi cumplitca ºi cu-ai mei cu toþii se purtarã,de-aceea-n douã dãþi i-am ºi gonit !”.
49 – „Deºi goniþi, cu toþii se-nturnarã –rãspunsei eu –, ºi-ntîiul ºi-al doilea rînd,dar arta ast-ai tãi nu þi-o-nvãþarã.”
52 Vãzui pînã-n bãrbie-atunci scoþîndo umbrã capu-n groapa cea aprinsãºi cred cã ea-n genunchi era ºezînd,

46. Cu-ai mei ai tãi (a). 47. Cu-ai mei ca ºi cu mine (a).
Virgil pentru Farinata contribuie a-l ridica înaintea ochilor noºtri. Avem aici, în episodulmãreþ ce va urma, douã figuri uriaºe, douã caractere în patima lor neclintite, care se urãscºi totodatã se admirã : Dante ºi Farinata. 35. El sta semeþ : „grupul, zice De Sanctis, esteperfect armonic. Vedem pe Farinata ridicîndu-se ca un turn deasupra Infernului ºi pe Danteîn depãrtare, nemiºcat, mirat, cu ochii aþintiþi asupra lui”. 38. Ca inimoºii : literal : „cumîinile lui hotãrîte ºi inimoase”. 39. Ca-nþeleptul : „bagã de seamã cu cine ai a face, cu ceom mare vei avea cinstea de a vorbi, ºi mãsoarã-þi cuvintele”. 41-42. Pãrînd cu crunte priviri,puþin : literal : „M-a privit în treacãt ºi apoi, aproape dispreþuitor, m-a întrebat : «Cine aufost strãmoºii tãi ?»”. 42. Strãmoºii : „Omul de partid ni se prezintã în adevãrata lui fire. Nu-iajunge lui Dante cã este toscan ; ca sã fie pe placul lui Farinata, trebuie sã fie ghibelin : «Careþi-au fost strãmoºii ?»”. În acele vremuri pline de atîta energie, partidul nu era numai legãturãde idei, dar moºtenire de familie : astfel tata, tot aºa copilul” (De Sanctis). 48. -n douã dãþi :în 1248, în ziua Întîmpinãrii Domnului, ºi în septembrie 1260, dupã înfrîngerea guelfilor laMontaperti. I-am ºi gonit : se simte satisfacþia omului de partid, care se poate lãuda cu douãînfrîngeri ale partidului advers. 49. Deºi goniþi : aici se simte cã focul mîniei i s-a urcat înobraji lui Dante ºi cã prin gura sa vorbesc strãmoºii lui. „Farinata a zis : i-am gonit în douã
dãþi – apãsînd asupra acestor cuvinte din urmã ; ºi Dante îi întoarce acel plural împãrþit îndouã singulare : ºi întîiul ºi al doilea rînd ; ºi mai adaugã sarcasmul ultimului vers, unde înacel : dar arta ast-ai tãi nu þi-o-nvãþarã se simte un comic sarcastic, care presupune la cel cevorbeºte un rîs, dar un rîs amar. Este unul din acele versuri care rãmîn sãpate în suflet ºinu se mai uitã. Sfidarea a fost aruncatã ºi Farinata a primit-o” (De Sanctis). Aici episodul seîntrerupe prin introducerea altui episod (Cavalcanti), ºi în acest timp Farinata rãmîne tãcut,nemiºcat, absent, cu gîndul departe de scena care se petrece lîngã mormîntul lui ºi se gîndeºtetot la ceea ce i-a spus Dante. Cînd se sfîrºeºte scena între Dante ºi Cavalcante dei Cavalcanti,el reîncepe a vorbi de parcã n-ar fi fost nici o întrerupere. 53. O umbrã : Cavalcante deiCavalcanti. Guelf florentin, tatãl lui Guido Cavalcanti, poet florentin ºi „primul prieten” allui Dante. „A fost, ne spune Boccaccio în comentariul sãu la Divina Commedia, cavaler bogatºi iscusit, a urmat pãrerea lui Epicur, crezînd cã sufletul, dupã moartea corpului, nu trãieºteºi cã binele nostru cel mai mare ar fi în plãcerile trupeºti”. 54. -n genunchi : este o simplã
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55 ºi-n jurul meu privi pãrînd cuprinsãde-un gînd c-ar fi ºi-altcineva cu mine,dar cînd speranþa-ntreagã-n ea fu stinsã,
58 plîngînd mi-a zis : – „Ingeniul tãu de vinede sine-adus prin neagra-ne-nchisoare,de ce nu e ºi Guid-al meu cu tine ?”.
61 Rãspunsei eu : – „Nu vin cu-a mea valoare.M-aduce-acest ce-aºteapt-aici, ºi cuial vostru Guido nu prea-i dete-onoare”.
64 ªi-al sãu cuvînt ºi felul caznei luimi-au spus de-ajuns pe cine-l am în faþãde-aceea-n vorbe-aºa de plin eu fui.
67 Atunci sãrind în sus : – „El nu-i în viaþã ?«Nu-i dete»-ai zis ; deci Guido mi-a muritºi-n dulce soare nu se mai rãsfaþã ?”.

ipotezã a lui Dante. Oricum, cu aceastã imaginaþie, poetul ºi-a ajuns þelul : Cavalcante sãaparã mic lîngã Farinata, care-l dominã. 56. Altcineva : Guido Cavalcanti, fiul sãu, pe care-lºtia prieten bun cu Dante ºi aproape nedespãrþit de el. 58-59. Ingeniul tãu... : „dacã þi-a fostdat sã faci aceastã cãlãtorie, nebizuindu-te în altceva decît în ingeniul tãu...”. 60. Guid-almeu : Guido Cavalcanti. Cînd Dante, în 1283, compuse sonetul care acum este cel dintîi din
Vita Nuova (cãrticicã în care Dante a adunat ºi a comentat în prozã cea mai mare parte dinpoeziile compuse de el pentru Beatrice) ºi l-a trimis la poeþii cei mai renumiþi din vremea lui,Guido Cavalcanti, care era pe atunci cel mai celebru printre ei, a fost cel dintîi care i-arãspuns printr-un alt sonet. De aici prietenia între aceºti doi poeþi. Mai tîrziu însã, cîndDante, dupã reforma democraticã a lui Giano della Bella (reformã prin care numai cetãþeniiînscriºi cel puþin de formã într-una din breslele lucrãtorilor aveau drepturi politice), s-a raliatcu poporul ºi s-a înscris (deºi nobil) în breasla medicilor ºi spiþerilor, Guido Cavalcanti, care,în mîndria sa de nobil, nu privea cu ochi buni asemenea tranzacþie, l-a certat într-un sonetcelebru, învinuindu-l de contactul (nu numai politic, dar ºi moral) cu oamenii de rînd. ªi dinmotive politice, ºi din cauza rãtãcirii morale a lui Dante, care nu putea sã fie pe placul luiGuido, prietenia dintre cei doi poeþi s-a rãcit, ºi, cînd Dante a fost ales priore ºi s-a luathotãrîrea de a surghiuni pe cei mai turbulenþi ºi dintre nobili, ºi dintre poporeni, Guido, fãrãca Dante sã se opunã, a fost surghiunit ºi el la Sarzana, unde a cãpãtat friguri palustre, dincare cauzã, puþin dupã ce a fost rechemat la Florenþa, a murit. Guido Cavalcanti a fost unuldin cei mai mari poeþi din aceastã epocã ºi una dintre cele mai frumoase ºi mai nobile figuride cavaler ºi cetãþean. Contemporanii ni-l descriu ca foarte priceput în toate lucrurile careprivesc cavalerismul, dar retras, dispreþuitor de „prostime” ºi mereu urmãrind gînduri filo-sofice, încît poporul care-l vedea învîrtindu-se îngîndurat printre sarcofagele de pe lîngãbiserica Santa Reparata spunea cã în mintea lui „tot cãuta cum ar putea sã demonstreze cãDumnezeu nu existã”. Figurã foarte deosebitã de cea a lui Dante, dar nu mai puþin mãreaþã,Guido Cavalcanti n-a avut niciodatã extazierile mistice ale prietenului sãu ºi a fost epicurianconvins, cu multã demnitate ºi nu fãrã oarecare tristeþe : n-a cãutat, ca Dante, sã fie înger,dar nici n-a cãzut atît de jos. În acest episod, Dante simte nevoia de a-ºi explica discretpurtarea lui faþã de Guido. Rãceala prieteniei între ei ºi mai ales moartea prietenului, camdin vina lui, îl apãsa pe suflet. „De ce Guido, cu care erai aºa prieten bun, nu te întovãrãºeºteîn aceastã cãlãtorie ?”, îl întreabã tatãl lui Guido. „Pentru cã n-a preþuit destul pe Virgil(simbolul raþiunii omeneºti supuse credinþei), care îmi este acum cãlãuzã”, îi rãspunde Dante.Conflictul deci între el ºi Guido a fost un conflict de idei. Aºa cel puþin vrea sã ni-l arateDante, dezvinovãþindu-se indirect de acuzaþia ce i s-ar fi putut face de a se fi purtat rãu cuprietenul sãu cel mai bun. 61. Cu-a mea valoare : nu încredinþîndu-mã numai în puterilemele (cum a fãcut Guido al vostru), ci cãlãuzit de raþiunea omeneascã supusã credinþei.65. Mi-au spus de-ajuns : felul cum a vorbit, întrebîndu-l despre Guido ºi pedeapsa ce o areca eretic, a revelat clar lui Dante cã are a face cu Cavalcante dei Cavalcanti. 68. Nu-i dete :perfectul simplu întrebuinþat de Dante induce în eroare pe Cavalcante.
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70 Iar cînd apoi vãzu cã m-am opritºi-un preget scurt amîn-a mea vorbire,cãzu-ndãrãt ºi nu s-a mai ivit.
73 Dar celãlalt mãreþ, el care-opriremi-a pus în mers, nici coastã n-a miºcat,nici cap el nu, nimic nici în privire.
76 – „Cã ei – vorbi-ntregind de-unde-a-ncetat –nu-nvaþ-al vostru chip de-ntors acasã,mai mare-amar îmi e decît ãst pat.
79 Dar Doamna cea de-aici nici n-o sã iasãde cinci ori zece dãþi din cuibul ei,ºi-ei ºti ce greu aceastã art-apasã !
82 Ci-aºa cum iarã-n lume sus te vrei,sã-mi spui de ce-i cumplit ne-ndurãtorulpopor în orice lege-a sa cu-ai mei ?”
85 – „Mãcelul face,-am zis atunci, ºi-omorulce roº fãcu al Arbiei rîu, prin tine,s-aducã-n temple-asemeni legi poporul !”
88 Iar el, clãtindu-ºi capul, cu suspine :– „Nu singur fui, ºi cu-alþii de m-am dusnu fãr-o cauz-am mers cu ei, vezi bine !
91 Dar singur [eu], cînd ceilalþi au propuscã trebuie Florenþa dãrîmatã,fui cel ce-o apãrai cu fruntea sus !”.
94 – „Gãseasc-a ta sãmînþã pace-odatã –rãspunsei eu – ºi rogu-te, din mintesã-mi rupi un nor ce-o þine-ntunecatã.
97 Voi parc-aþi prevedea de mai ’naintece timpu-n viitor cu sine-aduce,dar altfel parc-ar fi cu ce-i prezinte ?”

81. rost (a). 91. ...acel (a). 97. Cum iau aminte (a). 98. ghem (a).
71. Amîn- : amînã, întîrzie. 73. Celãlalt mãreþ : Farinata. Episodul întrerupt de apariþia luiCavalcante dei Cavalcanti reîncepe. El care-oprire : acelaºi care, chemîndu-mã, m-a fãcutsã mã opresc (mi-a pus oprire în mers) lîngã dînsul. 76. Cã ei : „faptul cã n-au învãþat alvostru chip de a se întoarce acasã mã chinuieºte mai mult decît patul ãsta de foc”. 79. Doamnacea de-aici : Proserpina, soþia lui Pluto, adicã luna. 80. De cinci ori zece : „nu se vor împlini50 de luni, adicã nu vor trece patru ani ºi douã luni (de la aprilie 1300, timpul în care Dantefixeazã cãlãtoria lui, pînã în iunie 1304, epocã în care a fost surghiunit din Florenþa) ºi veiºti prin suferinþa ta ce greu este de învãþat aceastã artã de a se întoarce în þarã”. 82. Suste vrei : „pentru dorul care ai de a te reîntoarce sus pe pãmînt, te rog sã-mi spui...”.83. Cumplit ne-ndurãtorul : fiindcã, de cîte ori se hotãra o iertare a duºmanilor izgoniþi,se adãuga regulat : exceptis Ubertis. 87. -n temple : fiindcã aceste hotãrîri se luau de obiceiîn bisericã, socotitã în Evul Mediu ca un fel de loc public, unde poporul, cu toate excomu-nicãrile conciliilor, continua mereu a se aduna la începutul primãverii pentru cîntecele ºidansurile sale nu tocmai mistice.
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100 – „Vedem cît poate ºi-un miop s-apuce,vedem ce vouã-n viitor vã pare,atît ne-a mai lãsat supremul Duce.
103 Dar cînd s-apropie-ori sînt, ni-e oarb-oricareºtiinþã-ncît strãini de nu ne-ar spune,n-am ºti nimic de-umana voastrã stare.
106 Deci poþi vedea cã-ntreg ne va apuneºi daru-acesta-n clipa cînd zãvorpe poarta vieþii secolii vor pune.”
109 Atunci, ca ºi strãpuns de-al culpei zor :– „Celui cãzut sã-i spui acum, fã bine,cã fiul lui e viu la cei ce mor.
112 ªi preget la rãspuns de-avui în minesã-i spui c-am fost gîndind cu dubiu-acelde-a cui eroare-s alb acum, prin tine”.
115 Maestrul m-a chemat atunci la el.Grãbit deci mai cerui sã-mi spuie miece soþ mai are-arzînd în acest fel.
118 – „Cu mine-acolea zac mai mulþi de-o mie,aici e ºi-Ubaldin, ºi Friderical doilea – zise –, ºi de-ajuns sã-þi fie.”

100. Atît... vedem (a). presbit (b). 113. A fost cã fui (a).
100. Miop : în text : „cel care nu vede bine”, dar trebuie interpretat ca presbit, care vedenumai de departe. 103. Cînd s-apropie : „cînd evenimentele se vor întîmpla într-un viitorapropiat”. Ori sînt : „ori este vorba de evenimentele prezente”. 105. Umana : „starea voastrãde pe pãmînt”. 106. Va apune : „dupã Judecata din urmã, fiind închisã poarta viitorului(nemaiexistînd viitor), vom pierde ºi acest dar de a vedea lucrurile care se vor întîmpla maitîrziu”. 109. Al culpei zor : Dante, cu gîndul la îndoiala teologicã care-i încolþise în suflet,cum se poate cã sufletele vãd viitorul (profeþia lui Farinata) ºi ignorã prezentul (dacã Guido
trãieºte ori nu), a întîrziat rãspunsul sãu la întrebarea lui Cavalcante. Tãcerea lui a fost rãuinterpretatã de cãtre tatãl lui Guido, care, crezînd cã fiul lui a murit, cade din nou în mormîntºi nu mai apare. Aici Dante roagã pe Farinata sã-i spunã lui Cavalcante cã Guido trãieºte ºi,dacã nu i-a rãspuns, cauza a fost cã se gîndea la altceva. 111. La cei ce mor : printre muritori,sus pe pãmînt. 114. -s alb : „sînt luminat”. 119. Ubaldin : Ottaviano degli Ubaldini, aparþinîndfamiliei stãpînitorilor ghibelini din Mugello. A fost episcop de Bologna ºi ales cardinal în1245. A murit în 1272. Cu toate cã a fost trimis ca nunþiu apostolic în Lombardia ºi Romagnacontra lui Frederic al II-lea ºi ghibelinilor, ºi în regatul Siciliei contra lui Manfred, era bãnuitde a fi favorabil partidului imperial. Un comentator aproape contemporan cu Dante, Iacopodella Lana, ne spune cã „a fost aºa ghibelin cu suflet ºi aºa de aplecat cãtre cele lumeºti, încîtarãta a crede cã n-ar fi altã viaþã decît aceasta de pe pãmînt”. Frideric : împãratul Frederical II-lea (1194-1250) a fost om de mare talent ºi de idei foarte largi. A primit la curtea sa petrubadurii fugiþi din Provenþa în urma cruciadei sîngeroase contra albigenzilor pusã la calede papã. Iubitor de orice fel de culturã, puse cel dintîi sã fie traduse din limba arabã în lati-neºte multe texte de medicinã ºi de filosofie, printre care faimosul comentariu al lui Averroesla operele lui Aristotel. La curtea lui s-a nãscut cea dintîi ºcoalã poeticã italianã, aºa-zisa
sicilianã, cu toate cã curtea împãratului, din pricina deselor rãzboaie cu papa ºi împotrivacomunelor rãzvrãtite din Italia de nord, n-a rãmas decît numai mici rãstimpuri la Palermoºi a cam rãtãcit prin toatã Italia. Poet el însuºi în limba italianã, ne-a lãsat vreo douã-trei cîn-tece care se resimt adînc de influenþa provensalã. Probabil ºi din cauza simpatiei ce-o arãtapentru cultura iudaicã ºi pentru cea musulmanã, ai cãror învãþaþi îi preþuia foarte mult, ca
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121 S-ascunse-apoi, iar eu spre-al meu anticpoet mã-ntoarsei, frãmîntînd în mintecuvîntul lui, pãrîndu-mi inimic.
124 Porni Virgil ºi-n mers aºa ’naintemi-a zis : – „Ce ai c-aºa te-abate gîndul ?”.Iar cînd i-am spus acele tari cuvinte :
127 – „Pãstreazã-n minte tot ce-auzi [de-a rîndul]în contra ta, ºi-ascult-acum aci,mi-a zis Virgil, un deget ridicîndu-l :
130 În faþa dulcei raze cînd vei fiai cãrei ochi vãd tot, al vieþii taleîntregul drum prin ea tu þi-l vei ºti”.
133 Spre stînga-ntoarse iar a noastrã cale,lãsînd în urmã zidul, ºi ne-am dusspre centru-apoi pe-un drum ce da-ntr-o vale
136 ce pîn-aci-ºi zvîrlea putoarea-n sus.

125. cã eºti pe gînduri dus (A). 127. Reþine-n minte tot ce þi s-a spus (A).
132. mers (a).
ºi din cauza luptelor lui politice cu papa, a fost socotit eretic. Cronicarul Fra Salimbene nespune : „erat enim epicureus, et ideo quidquid poterat invenire in divina Scriptura per se et
per sapientes suos quod faceret ad ostendendum quod non est alia vita post mortem, totum
inveniebat”. 123. Inimic : cuvintele nelãmurite ale lui Farinata ºi prevestitoare de rãu luiDante : „Nu va trece mult timp ºi vei face experienþã cît de greu este sã înveþi arta de a teîntoarce în patrie”. 130. Dulcei raze : „cînd vei fi în faþa Beatricei”. 135. Vale : valea e plinãde sînge fierbinte în care sînt pedepsiþi tiranii.
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Cîntul XI
Cercul al ºaselea : ereticii

Mormîntul papei Anastasie al II-lea(1-9)  Topografia generalã aInfernului descrisã de Virgil (10-66) Îndoielile lui Dante lãmurite deVirgil (67-115)

1 Pe culmea unei ’nalte rîpi, clãditãrotund din pietre mari ce-avalma zac,soseam pe-o culme-acum ºi mai cumplitã.
4 ªi-aici, siliþi de aburi rãi ce facaduºi de jos o groaznicã putoare,am stat sã ne ferim dup-un capac
7 al unui larg sicriu ce-avea scrisoare :„Pe papa Anastasie-l þin, pe celde Fotie tras pe cãi rãtãcitoare”.
10 – „Aci ne cat-a merge-ncetinelspre-a ne-nvãþa cu fumul ce-abureºteºi nu ne-o mai pãsa apoi de el.”
13 Aºa Virgil, iar eu : – „Atunci gîndeºtecu ce-am umplea, spre-a nu ne fi rãpus,ãst timp de-aici”. Iar el : – „Gîndesc, fireºte.

1. rotundã (a). 2. Venirãm (a). 3. rîp’ (a). 11. ªi-ntîiu cu trist[ul] fum te-obiºnu-eºte (a). 12. Spre-a nu-þi pãsa în jos (a). 14. -n zadar (a).
2. Avalma : în urma cutremurului de pãmînt care a urmat dupã moartea lui Isus Cristos. VeziMatei, XXVII, 50 ºi urm. 3. Cumplitã : de unde se puteau zãri jos suflete chinuite ºi maigroaznic. 8. Papa Anastasie : pontif roman de la 496 la 498. 9. Fotie : diacon din Tesalonic ;a trãit pe la sfîrºitul secolului al V-lea, a urmat erezia acacianã, dupã care erezie Cristos afost mai întîi om fãrã pãcat ºi din cauza aceasta a devenit pe urmã fiul lui Dumnezeu. Dupão tradiþie veche, primitã de scriitorii medievali, ar fi indus în eroare pe papa Anastasieal II-lea ; astãzi însã este dovedit cã s-a fãcut confuzie cu împãratul bizantin Anastasie I.10. Ne cat-... : sã cãutãm de... 14. Rãpus : a nu sta degeaba.
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16 Aceste stînci, o, fiul meu – mi-a spus –cuprind în sine-astfel trei cercureledin grad în grad ca ºi cele de sus.
19 ªi pline toate gem de duhuri rele,dar pentru ca vãzînd de-ajuns sã-þi fiesã-þi spui de ce ºi cum au cazna ele.
22 Nedreptu-i scop oricãrui rãu ce-urgieprovoacã-n cer ; ºi-ajungi la scopul tãuºtirbind pe-alt om prin fraud-ori silnicie.
25 Dar frauda este-al minþii-un propriu rãu,deci mai urîtã-n cer ; ºi-a fraudei crimeau chin mai mare-n mult mai jos un hãu.
28 Cei silnici þin cuprinsul vãii prime.Ci-aºa cum sila trei direcþii ia,ºi cercu-i construit ca o treime.
31 Ori Celui Sfînt, ori þie-þi stricã ea,ori altuia. Zic lui ºi-averii sale,precum c-un clar temei tu vei vedea.
34 Prin sil-aproapelui loviri mortaleori moarte-i dai, ºi silã-i faci averiiprin foc ºi jaf ºi lucruri fãr’ de cale.

17. rînduite (a). 18. ca ºi cele lãsate (a). 19. blãstemate... (a). 20. sînt strîmtorate (a).
24. umplu iadul (a). 30. Distinct ºi construit e-n trei (a). 35. ºi... poþi strica (a).
17. Trei cercurele : ultimele trei cercuri ale Infernului, care, din cauza formei conice aprãpastiei, sînt mai mici decît cele vizitate pînã acum de Dante. 18. Din grad în grad : înforma unor trepte ca ºi cele ºase precedente, dar tot mai mici. 22. Nedrept : corespundenoþiunii morale de iniuria. Vezi Cicero, De officiis, I, 14 : „cum autem duobus modis, idest autvi aut fraude fiat iniuria, fraus quasi vulpeculae, vis leonis videtur, utrumque alienissimumab homine est, sed fraus odio digna maiore”. Dupã doctrinele aristotelico-tomistice (aleSfîntului Toma de Aquino), Dante pune la baza construcþiei sale morale a Infernului ideeaacestei întreite aplecãri cãtre rãu a sufletului omenesc. Vedem deci pe damnaþi împãrþiþi întrei grupuri : cel dintîi grup cuprinde pe cei necumpãtaþi (desfrînaþii, lacomii, risipitorii ºizgîrciþii, mînioºii ºi nesimþitorii) ; cel de-al doilea pe silnici, cel de-al treilea pe înºelãtori ;silnicia este pentru Dante pãcat mai uºor decît înºelãciunea, fiindcã silnicia nu este cevapropriu omului, ci este comunã ºi animalelor ; înºelãciunea, din contrã, este pãcat esenþialomenesc, fiindcã înºelãtorul întrebuinþeazã rãu ceea ce este mai propriu omului, adicã raþiu-nea. Pãcatele cele mai uºoare sînt pentru Dante cele de necumpãtare ºi de rãutate. Pãcatulde silnicie se împarte în trei : silnicie contra lui Dumnezeu, contra aproapelui ºi contra sa.Fiecare din acestea se împarte în douã : împotriva lui Dumnezeu ºi în lucrurile dumnezeieºti ;împotriva sa ºi alor sale ; împotriva aproapelui ºi în ale aproapelui. Înºelãciunea se poateexercita împotriva celor care nu se încred în noi ºi împotriva celor care se încred. În acest caznu mai este vorba de simplã înºelãciune, ci de trãdare. Trãdarea, la rîndul ei, se poate exercitaîmpotriva þãrii, a rudelor ºi a lui Dumnezeu. Din cauza aceasta Lucifer, care a trãdat peDumnezeu, este aºezat în partea cea mai de jos a Infernului ºi este închipuit cu trei guri :într-una îl mestecã pe Iuda, trãdãtorul lui Cristos ºi, simbolic, al Bisericii ; în celelalte douãpe Brutus ºi Cassius, trãdãtorii lui Cezar ºi, simbolic, ai Imperiului roman. 23. La scopultãu : la acest scop, la nedreptate. 27. Mai jos un hãu : într-un cerc mai jos din Infern.29. Trei direcþii : împotriva lui Dumnezeu, a sa sau a altuia. 30. Treime : împãrþiþi în treicerculeþe mai mici.
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37 Deci cei ce-ucid ºi-s urzitori dureriiºi fur-ori pradã, toþi vor plînge-aiciîn primul cerc ºi-n osebite serii.
40 Prin sil-averii proprii poþi sã-þi striciºi þie-apoi ; deci, fãr’ de nici o fineîn cercu-al doilea sieºi inimici,
43 plîng toþi acei ce se ucid pe sine,ºi joac-averi, dînd bunuri risipirii,sau plîng unde-ar fi loc de stãri senine.
46 Poþi face sil-apoi Dumnezeirii,de-o blastemi din adînc ºi-i negi fiinþa,ºi-urãºti natura sau vrun dar al firii.
49 Deci cel mai strîmt ponor e locuinþaSodomei ºi-a Cahorsei ºi-alor careurãsc hulind din suflet Provedinþa.
52 Iar frauda, care-oricui îi dã mustrare,ºi-n contra cui se-ncrede-n ea uzeazãºi-n contra cui încredere-n ea n-are.
55 Ãst mod, el parcã numai dezmembreazãce Firea vru prin dragoste s-adune ;de-aceea-n cercu-al doilea se-ncuibeazã
58 curvii ºi furt ºi vrãji ºi-nºelãciuneºi-abuz ºi fals ºi toatã linguºireaºi alte-asemeni cãi de spurcãciune.

37. ºi loviri cumplite (a). 38. S... aprind (a). 40. s-o strici (a). 41. ªi bunul tãu (a).
42. se cãesc (a). 46. De-o negi din suflet (a). 48. ªi-ai firea-ntru dispreþ (a).
53. Uzînd ºi contra cui se-ncrede-n ea (b). 54. Dar ºi-ntr-acui (a). 55. Acest (a).
40. Sã-þi strici : sã te pãgubeºti pe tine însuþi. 41. Fãr’ de... fine : în veci. 42. Sieºi inimici :toþi acei care, sieºi inamici, se ucid pe sine, plîng în cercul al doilea. 45. Sau plîng : uniicomentatori cred cã acest vers se referã la acei care ºi-au risipit bunurile ºi deci plîng tocmaipentru aceleaºi lucruri care, bine întrebuinþate, ar fi trebuit sã le facã viaþa plãcutã. Credemînsã, cu Tommaseo ºi cu Coºbuc, cã este vorba de o nouã specie de silnici asupra lor înºiºi,care se pãgubesc cu tristeþea lor vinovatã ºi plîng fiind în viaþã, în loc sã fie veseli dupãporunca Domnului : servite Domino in laetita. Ceea ce s-ar putea opune acestei interpretãri,cã anume acest fel de pãcãtoºi au mai fost pedepsiþi afarã de Dite, cade de la sine cîndobservãm cã Dante pune din nou în cetatea Dite pe risipitorii pe care i-am întîlnit în cercul aldoilea împreunã cu zgîrciþii. Acolo era vorba numai de risipitori ºi posaci (în latinã accidiosi)din necumpãtare, aici din rãutate. 47. Din adînc : din inimã. 48. Natura : pãcatele împotrivanaturii ºi ale artei sînt socotite de Dante ca pãcate împotriva lui Dumnezeu, fiindcã naturaeste fiica lui Dumnezeu ºi arta fiica naturii, aºa cã aceasta din urmã este, dupã frumoasaexpresie a lui Dante, „ca ºi nepoatã lui Dumnezeu”. 50. Sodomei : al sodomiþilor, pãcat foarterãspîndit în Evul Mediu : cei care pãcãtuiesc contra naturii. Cahorsei : cãmãtarii ; locuitoriioraºului Cahors din Franþa erau socotiþi ca negustori foarte ºireþi ºi cãmãtari. Din partea lor,francezii numeau lombarzi pe acelaºi fel de oameni. 51. Urãsc : blestemãtorii (vezi versul 47).53. Uzeazã : în sens de acþioneazã. 55. Ãst mod : înºelãciune împotriva celor care se încred,adicã trãdarea. Dezmembreazã : desparte ºi pe cei pe care natura (rudele) sau dragostea(þara, prietenii) îi adunase. 58. Curvii : traducãtorul cuprinde sub aceastã numire ºi pepezevenghii ºi pe înºelãtorii de femei, din text.
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61 Ci-n cazul prim distruge ºi iubireace-avem din fire ºi pe cea ce-anumes-adaugã ei sporind ce naºte firea,
64 de-aceea-n cercul cel mai strîmt din lume,în centrul ei, pe care ºade Dis,trãdãrii-i scris etern sã se consume”.
67 – „Maestre-al meu, ce clar îþi curge,-am zis,cuvîntul tãu ºi-mi dã distincþie clarãde-acest popor ºi neamu-n el închis !
70 Dar cei ce stau în balta lor murdarã,ºi cei purtaþi de vînt ºi cîþi se-njurãciocnind poveri, ºi-acei din ploi, de-afarã ;
73 de-i stau ºi ei lui Dumnezeu în urã,de ce nu-s în cetate-n foc, la fel,iar dacã nu, de ce-au ceea ce-ndurã ?”
76 – „De ce ingeniul tãu – rãspunse el –s-abate-aºa cum nu fãcu ’nainte ?Ori mintea ta þinteºte-acum alt þel ?
79 De-acele vorbe nu-þi aduci aminte,de-al tãu elin în eticã tratate,cã-s trei porniri duºmane vrerii sfinte :
82 necumpãt, rea-credinþã, cumplitatede bestie ? Iar primul dã mai micãofensã-n cer, deci mai puþin ºi bate,
85 ºi-acum de-observi ce-acestea vreau sã zicã,ºi bine-aminte þii cine-s aceice-afarã plîng, mai sus, nu-n foc adicã,
88 tu poþi vedea de ce aceºti miºeideoparte stau, iar Dreapta cea veracemai blîndã-ºi are-aici mînia ei.”
91 – „Oh, soare tu, ce-oricare nor desface,iar cînd explici m-albeºti, încît, precumîmi place-a ºti ºi-n dubiu-a fi îmi place,

71. Ori sînt purtaþi (a). 79. Ori nu-þi... sînt acele vorbe (a). 88. Tu vezi de ce nu stauaceºti miºei (a). 89. ªi-au alt (a).
62. Din fire : iubirea aproapelui. 63. Sporind : iubirea rudeniei ºi a prieteniei, care se adaugãla cea fireascã de la om la om. 65. Dis : regele Infernului, care era considerat ºi ca rege albogãþiilor. Aici Dante întrebuinþeazã numele clasic în loc de cel creºtin, Lucifer. 70. Balta :mînioºii. 71. Vînt : desfrînaþii. 72. Poveri : zgîrciþii ºi risipitorii. Ploi : lacomii. Dante în-treabã ce este cu acei care sînt în afara cetãþii Dite ºi de ce nu sînt pedepsiþi ºi ei acolo.78. Alt þel : se gîndeºte la altceva, nu prea dã atenþie la ceea ce spune. „Ca odinioarã – parcãar spune Virgil – cînd, în loc de a rãspunde lui Cavalcante, te gîndeai la problema ignorãriiprezentului de cãtre suflete”. 80. Elin : Aristotel. 84. Bate : deci necumpãtatul este pedepsitcu pedepse mai mici. 85. Acest : Aristotel. 87. Afarã : afarã din cetatea Dite : necumpãtaþii.89. Deoparte : de ce necumpãtaþii stau departe de cei pedepsiþi dinãuntrul cetãþii.Dreapta : mîna lui Dumnezeu. 91. Soare : aºa numeºte pe Virgil, fiindcã i-a luminat mintea.Nor : dubiu. 92. M-albeºti : mã lãmureºti. 93. ªi-n dubiu : „atît îmi place a fi luminat de
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94 la punctu-acela întoarce-mi-te-acum,cînd zici c-ar fi-nsultînd cãmãtãriadivina milã ºi mi-aratã cum ?”
97 – „Nu singur într-un loc filosofiao spune cui voieºte-a cercetacã firii voastre-i este obîrºia
100 divinul intelect ºi arta sa.ªi-n fizicã dac-o citeºti, nu toatã,ci-n prea puþine file vei afla,
103 cã firii arta – cît e scris sã poatã –e ca ºi unui maistru-nvãþãcelul,deci e lui Dumnezeu ca ºi-o nepoatã.
106 Dintr-astea douã, de-ai aminte felulîn care Facerea de-Adam trateazã,un om îºi ia ºi viaþa sa ºi þelul.
109 Cum îns-un cãmãtar alt drum urmeazãel ia-n dispreþ ºi firea ºi-arta careîi dã ei þel, cã-ntr-alta el spereazã.
112 ªi-acum, sã vii, cã-i timpul de plecare,Spre zori ºi Peºtii schinteiazã-acumºi-ntors de tot spre-apus e Carul Mare
115 iar pe-unde-om scoborî-i departe drum.”

94. sã te-ntorci (a). 110. El ºi natura ºi urmaºa ei/ O ia-n dispreþ (a). 112. Ci-i timpde mers, ur[meazã] paºii mei (a). 113. ne schinteiazã (a). Cãci P[eºtii]-au rãsãrit sprezori, ºi zace (b).
tine, încît dubiul îmi este tot aºa de plãcut ca ºi adevãrul, fiindcã îmi dã mijlocul sã mã bucurde explicaþiile tale”. 94. La punctu- : Dante nu înþelege cum cãmãtãria poate fi socotitã casilnicie împotriva lui Dumnezeu ºi cere explicaþii lui Virgil. 97. Filosofia : „nu într-un singurloc filosofia spune cui voieºte a o cerceta cã divinul intelect ºi felul lui de a acþiona esteobîrºia firii voastre”. 101. Fizica : cartea lui Aristotel cu acest nume. 102. File : chiar laînceput. 104. Unui maistru : arta stã în aceeaºi relaþie cu Dumnezeu, cum stã învãþãcelulfaþã de maestru. 106. Douã : natura ºi arta. 107. Facerea : face aluzie la pasajul din Genezã,III, 17-19 : „Dumnezeu zise cãtre Adam : «Din pãmînt (natura) vei trage cu mare ostenealãhrana ta pentru toate zilele vieþii tale ; ºi cu sudoarea feþei tale îþi vei cîºtiga pîinea»”.109. Alt drum : nu trãieºte nici din naturã, nici din artã. 111. Ei : naturii. Dispreþuieºtenatura în sine ºi arta, care depinde de ea ºi îi dã þel. 113. Spre zori : sînt cam trei ceasuridupã miezul nopþii ºi zodia Peºtilor a rãsãrit pe orizont, pe cînd Carul Mare este aproape deapus. Sîntem în dimineaþa zilei de 9 aprilie 1300, care era ziua de Sîmbãta mare. FiindcãDante s-a rãtãcit în pãdure în seara de Joia mare, 7 aprilie (I, 21), ajunsese la poalele „colineiplãcute” în dimineaþa de Vineri, 8 aprilie (I, 37), ºi se îndrumase spre Infern pe la apusulaceleiaºi zile (II ; 1), urmeazã cã, þinînd seamã ºi de timpul cît a stat în pãdure, el era în drumde o zi ºi douã nopþi.
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Cîntul XII
Cercul al ºaptelea.
Brîul întîi: silnicii

Minotaurul (1-27)  Originea ruinei(28-45)  Centaurii (46-99)  Silniciiîmpotriva aproapelui (100-139)

1 Cumplit un scoborîº acea grãmadãde stînci era, ºi-n spaime-atît de plinã,cã orice om s-ar fi-ngrozit sã-l vadã.
4 Precum prin tremur sau printr-altã vinãdin jos de Trent pe-o parte-a vãii salepe-Adige-l strîmtoreaz-acea ruinã,
7 încît din culmea de-unde-a curs la valese fac pînã pe ºes prãpãstii-adînciîncît cei ce-ar fi sus n-au nici o cale
10 atare-un clin fãceau ºi-aceste stînci.ªi sus pe surpãturi, întins sã zacãruºinea Cretei, monstrul, sta pe brînci,
13 scîrbosul zãmislit în falsa vacã.Vãzîndu-ne-a-nceput sã muºte-n sineca-n furie-acel ce n-are-altce sã-ºi facã.

1. Un groaznic (a).
6. Ruinã : marea prãvãlire de pãmînt de pe stînca rîului Adige între Verona ºi Trento, zisãSlavini di Marco. Nu e necesar de a admite cã Dante a vãzut-o chiar personal, din vreme ceeste pomenitã în tratatul Despre meteori al lui Albertus Magnus, în care se vorbeºte demotivele din care munþii se prãvãlesc. 9. Nici o cale : în text : alcuna via, adicã „cîte undrum”. Exemplele ce au fost aduse pînã acum pentru a susþine interpretarea lui alcuna (cîteuna) prin nessuna (nici una) sînt toate foarte îndoielnice. Deci este de preferat interpretareacã acea ruinã era în aºa fel prãvãlitã, încît ar oferi celui care ar fi sus putinþa de a coborî lavale prin ruina infernalã pe care o comparã ºi cu aceea din Trento ; o întãrire mai mult pentruaceastã interpretare din urmã. 12. Ruºinea Cretei : Minotaurul (care avea înfãþiºare dejumãtate om, jumãtate taur ºi se hrãnea din carne omeneascã) s-a nãscut în Creta din Pasifae,soþia lui Minos, care, îndrãgostindu-se de un taur, îºi satisfãcu pofta sa nelegiuitã intrîndîntr-o vacã sculptatã pentru ea de Dedal. Ovidiu, în Metamorfozele sale (VIII, 155), cheamãMinotarurul „ruºinea neamului”, ºi Virgil în Eneida (VI, 26) „mãrturie de iubire nelegiuitã”.
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16 Virgil atunci spre el : – „Acest ce vinetu poate crezi cã-i principele-Ateneiacel ce sus a stins suflarea-n tine ?
19 El nu-i adus de vrãjile vicleneisurori ce-avuºi ; fugi, fiarã, ºi fereºte,cãci vrea sã vadã caznele Gheenei”.
22 Precum un bou, ce-n clipa cînd primeºtetoporu-n cap, îºi rumpe funia lui,nu poate-umbla, ci beat se-mpleticeºte,
25 aºa pe-aceastã fiarã o vãzui.ªi-atunci Virgil : – „Sã treci, cît timp pe fiarãtu-n furie-o vezi, prin pasul ce-l fãcui”.
28 Pe coastã-n jos pornirãm aºadarã,pe pietre cari jucau peste abissub mine-ades prin noua lor povarã.
31 Mergeam gîndind. Iar el : – „Tu poate,-a zis,gîndeºti ce-i rîpa asta apãratãde monstru-acest turbat ce l-am ucis ?
34 Dar vreau sã ºtii ºi tu cã-ntîia datãcînd fui aci-n adîncul Iad adusaceastã rîpã rea n-a fost surpatã.
37 Dar nu ’nainte mult, greºit de nu-s,de ce-a trecut prin Iad Biruitorulce-atît de mare plean lui Dis i-a dus,
40 cumplit s-a zguduit din tãlpi ponorulacest mudar, încît crezui cã prindeîntregul univers sã simt-amorul

22. Precum cînd rupe-n clipa (a). 29-30. Pe pietre care-adese peste-abis/ Jucau submine, uimite de povarã (b). 31. Mi-e gîndul. 33. ucizîndu-l (a). 38. limb triumf (a).De ce veni Acel ce-o mare pradã/ I-a dus lui Dis din Iadul de... sus (b).

17. Principele-Atenei : Teseu, pentru a-ºi scãpa þara (Atica) de ruºinosul tribut de tineri ºifete care trebuiau date Minotaurului, a plecat în Creta, unde cu ajutorul firului Ariadnei,fiica lui Minos care s-a îndrãgostit de el, a pãtruns în Labirint, omorînd pe Minotaur.20. Surori : trebuie observat aici sarcasmul lui Virgil ºi oportunismul lui, prin care, faþã deîmpotrivirea demonilor, ia atitudini diferite : acuma îl ia de sus cu autoritate, acuma cubiniºorul, ºi acuma, ca în cazul de faþã, cu ironie ºi cu batjocurã. 27. Prin pasul ce-l fãcui :Minotaurul, la sosirea poeþilor în acel loc, era întins astfel încît împiedica trecerea. Virgil,aþîþîndu-l cu cuvintele lui batjocoritoare, a fãcut sã se scoale ºi sã lase trecerea liberã.30. Noua : fiindcã pînã atunci nu trecuse nici un om prin acele locuri, iar sufletele n-augreutate ºi deci nu pot miºca pietrele. 33. Ucis : în sens figurat : „I-am dat cu vorbele meleo loviturã mortalã”. 34. -ntîia datã : vezi Infernul (IX, 22). 38. Biruitorul : Isus Cristos, caredupã moarte a coborît în Infern ºi a scos de acolo sufletele patriarhilor. 39. I-a dus : i-a luatun plean atît de mare. 42. Amorul : dupã doctrina lui Empedocle, dupã care dezbinarea a
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43 ce-n haos lumea mai ades o-ncindecum cred mai mulþi, ºi[-n acel timp] cãzurãaceste stane vechi ºi-aici ºi-altinde...
46 ªi-acum priveºte, cãci pe-aproape curãun rîu de sînge-n care fierb de vecicîþi rãu prin silã altora fãcurã”.
49 – „Ah, oarbã furie, poftã, ce nu treci !cum zbaþi în scurta viaþã biata gloatãºi-n cea etern-aºa de rãu ce-o ’neci !”
52 ªi larg vãzui un ºanþ, ce merge roatãprecum mi-a spus Virgil, ºi-ncunjurîndîncinge-a ãstui cerc cîmpia toatã,
55 iar între el ºi ’naltul zid, fugîndvãzui armaþi centauri cum se-nºirã,cum vii, dup-al lor fel, umblau vînînd.
58 Vãzîndu-ne venind, ei toþi s-oprirã,iar trei au ºi pornit din ceata lorºi proaspete sãgeþi pe arc tocmirã.
61 Iar unul de departe : – „Ce ponorvi-e dat ? Voi doi ce scoborîþi priporul,vorbiþi din deal, cãci altfel vã dobor”.
64 – „Vom da rãspuns – a zis conducãtorul –de-aproape lui Chiron ; cãci nu spre bunelucrãri te-a-mpins pe tine-apururi zorul !”
67 ªi-apoi : – „Acesta-i Nes – a prins a-mi spune,murind de dragul mîndrei Dejanire,prin propriul sînge-a vrut sã se rãzbune.

46. Dar cautã-n vale (a). 51. ªi aºa de rãu o-nfunzi în cea de „veci” (a). 52. -n chipde (a).
diferenþiat elementele din haos (focul, aerul, apa ºi pãmîntul), iar iubirea le va amestecadin nou, reîntorcîndu-se în haos la sfîrºitul lumii. Virgil vrea sã arate cã, la cutremurulde pãmînt care a urmat coborîrii lui Isus în Infern, i-a fost fricã sã nu fie sfîrºitul lumii.43. -ncinde : aprinde. 45. Altinde : pentru altunde, schimbat, foarte posibil, din cauza rimei.56. Centauri : monºtri mitologici jumãtate om, jumãtate cal, nãscuþi din Ision ºi dintr-unnor care luã aparenþa lui Iuno. Dupã cum în viaþã umblau vînînd prin munþii Tesaliei, totaºa Dante ºi-i închipuie alergînd unul dupã altul pe þãrmurile rîului de sînge ºi pãzind pesilnici ca sã nu se ridice mai mult decît le este îngãduit. 61. Ponor : Nes crede cã Dante ºiVirgil ar fi douã suflete vinovate de silnicie care sosesc sã-ºi facã pedeapsa ºi îi întreabã celoc le-a fost hotãrît. 65. Chiron : ºeful acestor centauri. Virgil ia pe Nes de sus ºi îi spune cãrãspunsul îl va da numai ºefului lor, aducîndu-i aminte ironic cã altãdatã a pãþit-o din cauzafirii lui prea pornite. 67. Nes : vestitul centaur care a iubit pe Deianira, soþia lui Hercule,care s-a rãzbunat omorîndu-l cu sãgeþile lui otrãvite cu sîngele hidrei din Lerna. Nes însã s-arãzbunat la rîndul lui spunînd Deianirei sã înmoaie o cãmaºã în sîngele lui ºi sã o dea luiHercule cînd ar bãnui cã iubeºte o altã femeie, cãci numaidecît s-ar întoarce la ea. Herculeîndrãgostindu-se de Iole, Deianira i-a oferit cãmaºa muiatã în sîngele otrãvit al lui Nes, dincare cauzã Hercule a murit în dureri groaznice.
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70 Acel ce-ºi þine-n piept a sa privireChiron e, cel ce-avu pe-Ahil în casã,al treilea, Fol, ce furii-avea din fire.
73 Sînt unii ce-n juru-acestor ºanþuri pasãºi trag sãgeþi în suflete cari iesmai mult din rîu decît au drept sã iasã”.
76 Spre-acele fiare sprintene-am purcesºi, dupã ce cu-a armei crestãturãChiron al bãrbii stuf puþin l-a dres,
79 astfel despãdurindu-ºi larga-i gurã :– „Vedeþi ºi voi, fîrtaþi, cã se clãteºtece-atinge-acel din dos, pe unde curã ?
82 Piciorul mort nu face-aºa, fireºte”.Virgil, ce-i sta la piept, în locu-n careo fire-a sa cu-a doua i-o-ntîlneºte :
85 – „E viu – a zis – ºi am însãrcinaresã merg, sã vadã Iadu-ntreg, cu el ;nevoia-l poartã, nu vrun plac ce-l are.
88 Iar cine-mi dete-o slujbã de-acest fel,osane cîntã-n sfînta-i locuinþã –el nu-i tiran, nici eu vrun duh miºel !
91 Pe-acea putere deci, ce-mi dã putinþãsã trec pe-aceste cãi îngrozitoare,dã-mi unul dintre-ai tãi mai de credinþã,
94 ºi pe-unde-i vad prin rîu sã ne scoboare,ºi-n spate treacã-mi viul, cãci altcumn-am cum sã-l trec, cã nu e duh sã zboare”.

74. Trãgînd (a). 75. li-e dat (a). 76. ªi-a zis (a). 83-84. ªi stînd sub pieptul luiiubitul duce/ La locu-n care douã firi uneºte (a). 85. conduce (a). 87. ªi-o sil-aici,nu placul îl aduce (a). 91. Sã trec pe-o cale-atît (a). 94. ªi pînã jos la vad, (a).
71. Chiron : cel mai înþelept dintre centauri, viteaz ºi învãþat mai ales în medicinã, a fostînvãþãtorul lui Ahile. 72. Fol : alt centaur, pe care Virgil (Georgice, II, 455) îl numeºte furens.77. Cu-a armei crestãturã : admirabil este acest gest al lui Chiron de a-ºi despica barbastufoasã care-i acoperã gura cu crestãtura sãgeþii. 80. Vedeþi : Chiron atrage atenþia celor-lalþi centauri cã Dante, care din respect se þine mai în urma lui Virgil, miºcã pietrele pe carecalcã. 83. Ce-i sta la piept : centaurul este mai înalt ºi capul lui Virgil îi ajunge la piept.84. O fire... cu-a doua : firea omeneascã cu cea de cal. 88. Cine : face aluzie la Beatrice, care,dupã cum ºtim din cîntul I, s-a adresat lui Virgil pentru a-l scãpa pe Dante din pãdurea încare se rãtãcise. 90. Tiran : lui Nes, care, sigur cã are a face cu suflete vinovate de silnicie,l-a întrebat obraznic care loc le fusese hotãrît, Virgil n-a vrut sã-i rãspundã. Lui Chiron însã,care s-a mirat cã Dante miºcã pietrele pe care calcã, îi dã toate explicaþiile cuvenite.91. Pe-acea putere : repetã ºi aici, aproape neschimbatã, formula aceea aproape magicã, pecare a întrebuinþat-o ºi faþã de alte piedici. 96. Nu e duh : trebuie sã relevãm ºi aici ceea cea fost numit oportunismul lui Virgil. „Primit fãrã ostilitate”, observã cu drept cuvînt Torraca,„Virgil nu adreseazã lui Chiron cuvinte dispreþuitoare ºi nu-i dã porunci. Cautã mai întîi sãºi-l facã prieten, sã-i intre în graþii. E viu confirmã observaþia centaurului ; e ca ºi cum i-ar
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97 Spre dreapta sa Chiron s-a-ntors acum :– „Te-ntoarce, Nes, ºi du-i, ºi la-ntîlnirecu alt vrun stol, tu fã sã-þi facã drum”.
100 ªi-a lungu-acelei ape clocotitepriveam urmînd fidelu-nsoþitor,pe fierþii-acei ce scot urlãri cumplite.
103 Înfipt pînã sub ochi vãzui popor,iar Nes : – „Aceºtia-s cei[a] cari prãdarãºi-acei tirani ce-au fãptuit omor.
106 Plîng relele fãcute-n chip de fiarãºi-al Ferei domn ºi Dionis hainulce-a dat Siciliei ani de jale-amarã.
109 Ãst cap cu plete negre-i Ezzelinul,dincoa’, ºi-aici cu plete mai deschisea fost Obizo d’Est, ºi cu deplinul
112 e drept cã fiu-i proclet îl ucise”.Privii spre duce-atunci, dar : – „Dintre noiaceasta-þi fie-ntîi aici”, îmi zise.

98. iar (a). 102. Din care fierþii-urlãri (a). 114. Aici sã-þi fie-acest întîiu (a).
spune : ai nimerit-o. Apoi încearcã sã-i inspire milã pentru acel sãrman tovarãº dedrum, cãruia el trebuie sã-i arate Iadul întreg, nu din cauza vrunui plac ce-l are, ci din nevoie.Cu dibãcie ºi potrivind vorba dupã inteligenþa ascultãtorilor, face aluzie la Beatrice : cine
cîntã osane în Rai i-a dat o slujbã de acest fel. Se face mic faþã de centaur ºi neagã cu hotãrîre(nu... nici) cã tovarãºul lui ar fi tiran ºi el vrun duh miºel ; nu, ei nu vor rãmîne acolo însîngele clocotitor. De observat ºi distincþia : tiran cel viu, duh miºel cel mort. Dupã ce apregãtit astfel sufletul lui Chiron, îl roagã, ºi rugãminrea îi iese caldã, insistentã, pre-cisã. ªi isprãveºte cu o vorbã glumeaþã : dã-mi unul dintre ai tãi, care sînt aºa de mulþi ºicunoscãtori ai locului, care sã ne coboare prin rîu pe unde-i vad ºi sã treacã în spate pe celviu, care nu e duh sã zboare”. 101. Fidelu-nsoþitor : Nes. 106. -n chip de fiarã : ca niºtefiare. 107. Al Ferei domn : Alexandru Fereu, tiran din Fere, în Tesalia, obþinu stãpînirea(369 î.Cr.) omorînd pe unchiul sãu Polifron. Faimos pentru cruzimea faþã de prizonierii derãzboi (nu respecta nici pe ambasadori !) ºi cãtre supuºi, s-a fãcut urît ºi de rudele lui. Înurma aþîþãrii soþiei Tebe, a fost omorît de fratele acesteia (358 î.Cr.). Alþi comentatori credcã ar fi vorba de Alexandru cel Mare (Dante spune Alexandru pur ºi simplu), despre careOrosius ne spune cã a fost „tiran foarte crud, care arunca pe oameni ca pradã cîinilor, învã-luindu-i în piei de fiare” ºi Seneca, De beneficio, I, 13, 3, cã chiar din copilãrie s-a arãtat „latro
gentiumque vastator, tam hostium pernicies quam amicorum, qui summum bonum duceret
terrori esse cunctis mortabilus”. Coºbuc se hotãreºte pentru cealaltã interpretare ºi traduceîn consecinþã : al Ferei domn. Dionis : celebrul tiran din Siracuza (nãscut 431, mort 367 î.Cr.).109. Ezzelinul : Ezzelino da Romano (1194-1259), stãpînitorul castelului Romano, care ºi-aîntins stãpînirea asupra Veronei, Treviso, Vicenzei, Padovei ºi se gîndea sã devinã stãpînulîntregii Lombardii. Un vechi cronicar (Fra Salimbene) ne spune cã „era mai de temut decîtdracul. A omorî bãrbaþi, femei, copii era pentru el un nimic ºi a fãptuit cruzimi aproape deneînchipuit... în numele blestemãþiei ºi al cruzimii a fost asemãnãtor dracului”. Despre el s-afãcut legenda cã ar fi fiul dracului ºi de aceastã versiune s-a folosit Albertino Mussato încelebra tragedie în limba latinã Eccerinis. Toate cronicile Evului Mediu sînt pline de poznelelui crude, printre care e vestitã aceea care a fãcut-o într-o zi cerºetorilor. I-a adunat pe toþiîn livada castelului fãgãduindu-le cã le va da îmbrãcãminte ºi, dupã ce i-a silit sã se dezbracede zdrenþele lor în care erau ascunse multe monede de aur ºi de argint, i-a trimis pe toþiaproape goi înapoi. 111. Obizo : Obizo al II-lea, fiul lui Rinaldo ºi al Adelaidei da Romano.A fost stãpînitor al Ferrarei de la 1264 la 1293. 112. Fiu-i proclet : Dante spune : „fiu-i



139

INFERNUL

139

115 Nu mult mai merse Nes ºi-oprit apoiprivi spre-o gintã pînã-n gît intratãprecum pãrea,-ntr-al sîngelui ºivoi.
118 ªi-o umbrã ne-arãtã stînd izolatã.– „Acesta-i ucigaº inimii-aceice ºi-azi mai e la Tamisa-onoratã.”
121 Vãzui cu capu-ntreg, de-aici, miºeiieºiþi din rîu, ºi-apoi ºi pînã-n ºale,ºi-aici ºi cunoscui pe mulþi din ei.
124 ªi-aºa scãdea mereu cumplita valeîncît de-acum doar gleznele-nvãleaºi-aici prin ºanþ ne-a dat ºi vadul cale.
127 – „Aºa precum urmeaz-a tot scãdeacum vezi, pe-aceastã parte roºia baltã –vorbit-a Nes –, aº vrea sã crezi cã ea
130 sporeºte-astfel pe partea ceealaltãadîncul ei, pînã ce-ajunge undetiranii stau, sã urle ºi-n deolaltã.
133 Acolo vru justiþia sã-i scufundepe-Atila cel ce-al lumii biciu fusese,pe Pirh ºi Sext, ºi-amestec-a lor unde

115. ºi stînd (a). 116. O gloatã ne-arãta, ce sta... aþã (a). 121. Vãzui de-aici ieºiþiapoi miºei/ Cu-ntregul cap (a). 125. nici glesne (a). 126. ºanþul cale (a). 129. VorbiCentaurul, sã-i ºtii (a).

vitreg” ºi adaugã : e drept, ca ºi cum ar vrea sã restabileascã adevãrul, fiindcã se spuneaaltfel. În realitate, cronicarii timpului ne spun cã a fost omorît de cei doi fii ai lui, care setemeau ca tatãl lor sã nu lase moºtenirea unui bastard, Pietro Abate. Discuþia este dacãDante, spunînd copil vitreg, a înþeles, cum traduce Coºbuc, fiu nelegiuit (proclet) ori a vrutsã spunã cã acela care în realitate l-a ucis a fost bastardul lui ºi nu, dupã cum se spunea,copiii sãi legitimi. 113. Duce : Virgil. Ca ºi cum ar fi auzit pentru întîia datã aceastã versiuneºi l-ar întreba : „Este oare adevãrat ?”. Virgil îi rãspunde cã tot timpul cît va fi în cercul silni-cilor sã-l creadã pe Nes, care este bun cunoscãtor în aceste locuri. 119. Ucigaº : Contele Guyde Montfort. Din ura ce o avea împotriva lui Eduard I, care a fost mai pe urmã regele Anglieiºi îl omorîse pe tatãl sãu, într-o zi cînd Henric, fratele lui Eduard, asista la slujbã într-obisericã din Viterbo, lîngã Roma, îl rãpuse cu sabia. 120. Tamisa : Tamisa, adicã Londra.Inima lui Henric a fost pusã într-un potir de aur în mîna unei statui pe mormîntul lui EduardConfesorul în mînãstirea Westminster. Alþii, cum e cronicarul Villani (VII, 39), ne spun :„într-o cupã de aur pe vîrful unei columne aºezate la capul podului din Londra peste rîulTamisa”. 125. Doar gleznele : dupã felul pãcatului lor, unii sînt cu totul cufundaþi în rîul desînge clocotitor, alþii pînã în gît, alþii pînã la ºale, iar alþii pînã la glezne. 127. Scãdea : trebuiesã ne închipuim un mare ºanþ circular, al cãrui fund se ridicã în formã de arc, aºa cã pe lajumãtatea ºanþului se poate trece ca pe uscat. De pe malul unde este Dante pînã în centrulrîului, sîngele descreºte mereu, dincolo de centru pînã la celãlalt mal creºte. 134. Atila :faimosul rege al hunilor, „metus orbis, flagellum Dei”, a domnit de la 433 la 453. 135. Pirh :Pirus, regele Epirului, duºmanul romanilor, care, dupã Orosius (IV, 1), „era cumplit ºi pemare, ºi pe uscat, ºi prin oameni, ºi prin cai, ºi prin arme, ºi prin elefanþi, ºi încã ºi prinputerea ºi vicleºugurile sale”. Sext : fiul lui Pompei, despre care, cu obiºnuita deghizare
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136 de plîns cu spuma ce din clocot ieseetern, doi Rinieri, zvîrliþi în Iad,cã multor cãi le-au dat rãzboi adese.”
139 Iar el se-ntoarse-apoi trecînd prin vad.

medievalã a oamenilor ºi lucrurilor din Antichitate, ni se spune în Fatti di Cesare cã s-a fãcutpirat de mare, probabil dintr-o greºitã interpretare a unui pasaj din Lucan (Pharsalia, VI, 422).137. Doi Rinieri : Rinier da Corneto, „faimos tîlhar”, cum spun comentatorii cei mai vechi,dar despre isprãvile cãruia nu ºtim nimic, ºi Rinier Pazzo, care în 1268, cu alþi tîlhari, aatacat o ceatã de prelaþi ºi de cavaleri care se duceau la Roma, furîndu-le lucruri ºi bani ºiomorînd cea mai mare parte din ei, din care cauzã a fost excomunicat. 138. Multor cãi...rãzboi : au tîlhãrit la drumul mare.
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Cîntul XIII
Cercul al ºaptelea.

Cerculeþul al doilea

Pãdurea sinucigaºilor ºi Harpiile
(1-21)  Pier della Vigna (22-108) Sîlnicii împotriva propriilorbunuri sau risipitorii (109-151)

1 Nici n-apucase Nes a trece-acum,cînd noi într-o pãdure-ntram grozavãce n-avea nici un semn de nici un drum.
4 Iar frunza ei nu verde, ci bolnavã,nu linse crengi, ci strîmbe ºi-nnodate,nu fructe-n pomi, ci numai spini ºi-otravã.
7 Între Cornet ºi Cecina-nfundatepãduri ca asta n-au, nici mai pustiiacei mistreþi ce-urãsc cîmpii arate.
10 Aici au cuib spurcatele Harpiicari, dînd de ºtire-amarul ce-o sã-l paþã,din insule-au gonit pe-ai Troiei fii.

1. Nes nu era dincolo înc-ajuns (a). Dincolo Nes nici n-ajunsese-acum (a). 3. semnde nici un fel (a). 4. ci roºcat-bolnavã [obiect] (a).
1. A trece : a trece la celãlalt þãrm. 4. Nu verde : nu era verde (dupã felul construcþieipopulare : mustãcioara lui, spicu’ grîului). Chiar de la început, din descrierea lui Dante, nedãm seama cã aceastã pãdure are o tainã, nu e o pãdure ca toate celelalte. 4-6. Nu..., nu : nu,repetat de trei ori ; ci, repetat de trei ori : poetul opune ceea ce s-ar fi aºteptat de vãzut laceea ce a observat cu cît înainta în ciudata pãdure ; mai întîi culoarea frunzelor care îmbrãcaucrengile, apoi forma ramurilor, nu linse, netede ºi drepte, dar strîmbe, înnodate, întortocheate ;în fine, lipsa de fructe, înlocuite cu spini otrãviþi. 7. Între Cornet : subiectul este : acei
mistreþi. A se construi : „Acei mistreþi ce urãsc cîmpii arate nu au între Cornet ºi Cecinapãduri mai înfundate ºi nici pustii ca asta”. Cornet : între rîul Cecina, lîngã Volterra (lamiazãnoapte) ºi oraºul Corneto lîngã Civitavecchia (la miazãzi) erau 180 km de „pustietãþiîntunecate ºi primejdioase ºi pãduri vechi ºi înspãimîntãtoare” încã pe vremea lui Boccaccio(Commentario, XL) ºi chiar astãzi sînt pãduri ºi mlaºtini nesãnãtoase. „Cu aceastã compa-raþie, închipuirea încã nelãmuritã a pãdurii infernale ia înfãþiºarea, consistenþa ºi caracterelespecifice unei pãduri vãzute de poet pe pãmînt” (Torraca). 10. Harpii : monºtri fabuloºi cuchip ºi gît femeiesc ºi trup de pasãre, fiicele lui Taumantes ºi ale Electrei. Erau foartehrãpãreþe, dupã cum înseamnã în limba greacã numele lor, ºi locuiau în insulele Strofade, înMarea Ionicã. Dante (poate aducîndu-ºi aminte de un pasaj al Sfîntului Bernard : „homo
absque gratia est ut arbor silvestris ferens fructus, quibus porci infernales, ut harpyae,
pascuntur”) le pune ca pãzitoare sinucigaºilor în pãdurea grozavã. 11. Amarul : debarcînd
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13 Au aripi mari, dar de-om ºi piept, ºi faþã,cu pene-un pîntec larg ºi gheare-avîndºi-apururi plîng prin pomii fãr’ de viaþã.
16 – „Sã ºtii de-aicea, pîn-a nu fi-ntrînd,cã eºti acu-ntr-a vãii-acea genunece-a doua e, ºi fi-vei pînã cînd
19 pe-aprinsul prund piciorul þi-l vei pune.Deci catã bine ºi vedea-vei stãrice nu le-ai crede numai de le-aº spune.”
22 Simþeam acum din orice parte-oftãri,dar nevãzînd de unde-ar putea purcede,stãteam un rob al mutei tulburãri.
25 Eu cred cã el credea cã poate-aº credec-atîta vai un neam ar fi gemîndu-lce stã printre copaci ºi nu se vede.
28 De-aceea-mi zise el : – „Un spin rupîndu-ldintr-aste plante-ori de-unde-þi este placul,vedea-þi-vei fals întreg în tine gîndul”.
31 Întinsei mîna deci ºi-am rupt din craculcu foi o creang-a unui mare spine ;ªi-atunci : – „De ce mã rupi ?”, striga copacul,
34 ºi-umplut de sînge negru ca din vinedin nou striga : – „De ce mã mai despoi,or nici un simþ de milã n-ai tu-n tine ?

13. Au late-aripi (b). 15. Scot vaete (a). Scot plînsete prin pomii (b). 16. deci înea (a). 17. eºti aci (a). 22. oftat (a). 24. ªi-aºa m-opri cu totul tulburat (a). 26. viu (a).
27. Ce-ascuns stã printre crengi (a). 30. deplin (a). 36. Ori n-ai tu (a).

Enea în insulele Strofade, a fost silit sã plece fiindcã Harpiile îi spurcau toate mîncãrile.Atunci Celena, regina lor, prevesti troienilor cã vor ajunge în Italia, dar înainte vor suferi deo foame aºa de cumplitã, încît îºi vor mînca mesele. 16. De-aicea : în text : „chiar de acum,înainte de a intra în pãdure”. 17. -ntr-a vãii : „într-acea genune a vãii ce este a doua”,adicã : „Sã ºtii cã eºti într-a doua despãrþiturã (genune) a cercului VII, ºi tot în el vei fi pînãcînd nu vei pune piciorul pe aprinsul prund unde sînt pedepsiþi silnicii împotriva firii”.20. Stãri : Virgil, care îºi aduce aminte cã în cartea a II-a (versurile 22 ºi urm. din Eneida)descrisese o scenã la fel, îºi propune de a da lui Dante dovadã cã ceea ce a povestit ºi a fostsocotit ca o imagine de poet îºi are în Infern o confirmare. Deci înainte aþîþã curiozitatea luiDante, anunþîndu-l cã va vedea lucruri pe care nu le-ar crede dacã numai i le-ar spune, ºi maipe urmã îl pune sã rupã o crenguþã dintr-unul din acei pomi ciudaþi, pregustînd mirarea ºifrica lui Dante cînd va asista de fapt la o minune la fel cu cea povestitã în Eneida. În realitateeste un pretext al lui Dante, care îºi dã seama cã imitaþia lui din Virgil era prea bãtãtoarela ochi, pentru a se putea lipsi de a cita izvorul lui ºi de a justifica introducerea episoduluica o nevoie simþitã de însuºi Virgil de a arãta cã ceea ce spusese în Eneida nu era minciunã.24. Un rob : ca rob, „cu totul sub stãpînirea tulburãrii mele, care mã împiedica sã vorbesc”.30. Vedea-þi-vei : „îþi vei vedea întreg gîndul fals în tine”, adicã : „vei bãga de seamã cã te-aigîndit greºit”. 36. Tu : în manuscris acest cuvînt este ºters foarte uºor cu douã liniuþe. Poetul
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37 Noi oameni fost-am ºi-azi copaci cu foi ;de noi îns-ar putea mai mult sã-þi pesechiar suflete de ºarpe de-ar fi-n noi”.
40 Cum vezi ºi la tãciunii verzi adesecã arde-un cãpãtîi, iar altul gemeºi sfîrîie prin vînt ce-ntruna iese,
43 cuvînt ºi sînge-aºa-ntr-aceeaºi vremeieºea din trunchi ; iar eu, lãsînd sã-mi cadãce-am rupt, stãteam ca omul ce se teme.
46 ªi-a zis Virgil : – „De-ar [fi] putut sã creadã,rãnite duh, ce n-am voit sã-i spuici-n versul meu putu-ntr-un loc sã vadã,
49 el n-ar fi pus pe tine mîna lui.Dar necrezutul fapt mã-mpinse-a faceprin el un act ce nici eu nu-l crezui.

39. de-am fi fost (a). 40. cînta (a). Cum vezi la verdele tãciune-adese (b). Cînd ardela un cap, cum – (a). 44. lãsai sã (a). 45. fui stînd (a). 46-48. De-ar fi avut, rã-nite duh, dovada/ Sã creadã el... maestru-meu/ Ce numai cu-al meu vers putu (b).
47. meu (a). 48. Ce-abia-ntr-un vers (b). 49. greu (a) -ntins (b). 51. însumi nu-l (a).
poate s-a gîndit sã corecteze versul : „or nici un simþ de milã n-ai în tine ?”. 37. Oameni : decidemni de mila oamenilor. 38. Ar putea : „chiar dacã am avea suflete de ºarpe ar trebui sãai mai multã milã”. 40. Cum vezi : „aici, spune De Sanctis (Saggi critici, II, 61), fantasticulþîºneºte din toate pãrþile : nu numai vaiete, dar sînge ºi glas ies împreunã din trunchi. Danteeste copleºit, ºi miraculosul ajunge pînã la culme. S-a observat cã ideea acestui trunchi carevorbeºte este luatã din Virgil. Dar iatã diferenþa : în Virgil contrastul este implicit ºi sereveleazã în impresii. Mihi frigidus horror membra quatit... Eloquar an sileam ? (Eneida,III, 29, 39). Vezi în aceste fraze acea netezire cu totul virgilianã a stilului, care preface îneleganþã ºi groazã. Lui Dante îi ajunge simpla aºezare a cuvintelor ºi felul de a înfãþiºa scenaeste astfel încît firescul e scos la ivealã sã facã irezistibilã impresia fantasticului. Credeþioare cã Dante dã ascultare cuvintelor ce le aude ? Ca sã-i fie milã de sufletul chinuit în acelpom ? Ca sã-i rãspundã ? Nicidecum. Priveliºtea de necrezut ce o are înainte îi pironeºtevederea ºi îi taie glasul ; spiritul vorbeºte ºi Dante priveºte. Ceea ce izbeºte pe Dante nu esteînþelesul cuvintelor, ci faptul cã un copac vorbeºte ºi sîngereazã, ceea ce face asupra lui unefect atît de puternic, încît atrage cãtre sine toatã privirea, îl face insensibil la oriºicare altãimpresie ; tot sufletul sãu este concentrat în ochi. Este o pildã desãvîrºitã de reprezentaþiedirectã, fiindcã poetul, fãrã sã scoatã nimic din lumea externã, fãrã observaþii, ci numaipovestind ºi cu ajutorul numai al gradaþiilor pe care le scoate din însuºi fondul situaþiei,aduce miraculosul încetul cu încetul ºi cu el impresia corespunzãtoare pînã la gradul celmai înalt”. 45. Ce-am rupt : crenguþa ce rupsese. 47. Ce n-am voit : cã pomii aceºtia sîntsuflete omeneºti ºi în ramurile lor în loc de apã curge sînge. 48. -n versul meu : în Eneida(III, 22 ºi urm.) Enea povesteºte cã, ajungînd în Tracia ºi voind sã jertfeascã un taur zeilor,a intrat într-o pãdurice de corni ºi mirþi, unde, vrînd sã culeagã ramuri pentru altar, vãzuieºind din cel dintîi arbust ce l-a smuls din pãmînt picãturi de sînge negru care mînjeaupãmîntul. Este vorba de Polidor, care a fost omorît de regele Traciei ºi fiind îngropat acolopurtînd încã înfipte în trup sãgeþile (care se fãceau din lemn de corn) cu care fusese omorît :lemnul acestora prinzînd rãdãcini, arbustul care a crescut era îmbuibat cu sîngele celui mort.50. Necrezutul fapt : faptul de necrezut ce am povestit în Eneida ºi pe care voiam sã-ldovedesc. 51. Prin el : prin mîna lui Dante, pus la cale de mine. Nici eu nu-l crezui : în text„de care ºi mie îmi pare rãu”.
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52 Dar spune-i cine-ai fost ca sã te-mpaceºi faima ta s-o-mprospãteze-altindeîn lumea-n care-i scris sã iasã-n pace”.
55 Iar el : – „Nu pot sã tac, atît m-aprindefrumosu-þi grai, deci nu vã parã greucã-n vorbe-acum puþin mã voi întinde.
58 La inima lui Frideric sînt euacel ce cheie-avui, ºi-aºa cu-ncetulºtiam sã-ncui ºi sã descui cum vreu,
61 încît eu singur îi aveam secretul ;fidel purtat-am slujba cea regeascãîncît pieream de-atîta muncã, bietul !
64 Dar cutra cea tot treazã sã pîndeascãla curþi de regi cu ochi fãr’ de ruºine,un viciu-al curþilor ºi-o cium-obºteascã,
67 pe toþi cu vremea-i asmuþea pe mine,ºi-aprinºii-apoi aprinserã pe-Augustcã-n negru-abis cãzui din culmi senine.
70 Crezînd, cuprins de-acroare ºi dezgust,sã-mi aflu-n moarte leac la dezonoare,injust îmi fui eu cel de-a pururi just.

55. astfel (a). 56. Ãst dulce graiu (a). 59. avut-am cheia (a). 66. oricãrei curþi (a).
68. astfel (a).
52. Ca sã te-mpace : „aºa cã el, ca sã te împace, sã împrospãteze faima ta sus pe pãmînt,unde e scris cã se va întoarce fãrã piedici”. 56. Frumosu-þi grai : sufletul care vorbeºte, Pierdella Vigna, cancelar ºi protonotar al împãratului Frederic al II-lea, era un stilist rafinat ºimare iubitor de figuri retorice, comparaþii, jocuri de cuvinte etc., aºa încît admiraþia ce oaratã pentru frumoasele vorbe lui Virgil este foarte fireascã : un stilist care apreciazã eleganþaunui alt stilist ºi mai mare. De observat cã în acest cînt Dante întrebuinþeazã ºi el jocuride cuvinte ºi alte rafinãri retorice, ca ºi cum ar vrea sã imite stilul protagonistului acestuicelebru episod, studiat acum mai în urmã cu obiºnuita-i pãtrundere ºi gust de FrancescoD’Ovidio în cartea sa Nuovi studi danteschi II (Ugolino, Pier della Vigna, I Simoniaci), Milano,Hoepli, 1907. Pier della Vigna, nãscut la Capua în 1190, a studiat la Bologna ºi unii cronicarine spun cã era atunci aºa de sãrac, încît era nevoit sã cerºeascã. Intrînd ca notarius lacurtea lui Frederic al II-lea, ºi-a cîºtigat încrederea ºi iubirea suveranului, care îl numijudecãtor al Curþii celei Mari, protonotar, logothet ºi îi încredinþã misiuni foarte delicate ºigrele, timp de peste 20 de ani. 59. Cheie-avui : posedãm o scrisoare latinã a unui prieten allui Pier della Vigna, care îl cheamã „ca purtãtorul de chei al imperiului, care închide ºinimeni deschide, deschide ºi nimeni închide”. 62. Fidel : afirmaþia izbucneºte hotãrîtã ºisolemnã, tocmai fiindcã a fost acuzat de necredinþã. 64. Cutrã : invidie. 68. Aprinºii...aprinserã : „cei aprinºi de urã contra mea au aprins ºi pe împãrat” : joc de cuvinte în felulpe care Pier della Vigna le obiºnuia în rafinatele lui scrisori latine. 69. Negru-abis : învinuitde trãdare, a fost închis pe la sfîrºitul anului 1248 (sau pe la începutul lui 1249) ºi a fostdovedit învinuit de marii feudatari ai regatului, dar despre trãdarea lui nu s-a putut gãsi nicio dovadã. 71. -n moarte : fiind condamnat de cãtre împãrat sã fie orbit ºi plimbat prin oraºeleItaliei cãlare pe un mãgar în strigãtele de : „Iatã, iatã pe maestrul Pier della Vigna, cel dintîiconsilier al împãratului, care a trãdat”, ajuns la Pisa, probabil în aprilie 1249, el s-a omorîtzdrobindu-ºi capul de un zid. 72. Injust : în text, întrebuinþînd din nou un joc de cuvinte : „amfost nedrept faþã cu dreptatea mea”, adicã : „m-am omorît fiind nevinovat”.
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73 ªi jur pe-aceastã nou-a mea-nchisoarecã nici un fel de-ofensã n-am adusacestui rege demn de-orice onoare.
76 ªi-oricare dintre voi va merge susridice-mi numele cel bun ce-mi zaceºi-acum de-a pizmei lovituri rãpus”.
79 Tãcu apoi puþin. – „Fiindcã tace –mi-a zis Virgil –, ai vreme-acum, socot,de vrei sã ºtii mai mult, sã-ntrebi ce-þi place.”
82 Iar eu :  – „Întreabã-l tu mai bine totce crezi ºi ºtii c-a mea dorinþ-o-mpacã ;eu prea mã simt miºcat, ºi n-am sã pot”.
85 Deci zise-aºa : – „Robite suflet, dacãvoieºti ca-n lume el cu drag sã-ºi puiecuvîntul pentru tine,-atunci sã-þi placã
88 sã spui cum poate-un suflet sã se-ncuieîntr-ãºti copaci ? ªi din prinsoarea luimai e putinþã de-a scãpa, sau nu e ?”.
91 Suflat-a trunchiul tare-atunci, ºi-a luisuflare-n glas se-ntoarse spre-a ne spuneºi-aºa ne-a zis : – „Pe scurt o sã vã spui.
94 Pe-un suflet mînios, cînd îºi rãpuneel singur al sãu trup ce-i fu copacul,Minos, aci-ntr-a ºaptea gurã-l pune.
97 El cade-n crîng, nu unde i-ar fi placul,ci-acolo unde-l azvîrli destinul,ºi-aci-ncolþind, ca-n brazda lui alacul,

79. bunul nume (a). 81. face (a). 89-90. ªi datã-i oarecui/ Putinþa de-a scãpa dinei (a). 94. Cînd smuls din trupul propriu (a). 98. Ci-n locul (a). 99. glia lui (a).
73. -nchisoare : arborele în care sufletul lui este încãtuºat. 77. Ridice-mi : sã-mi reabilitezifaima care mi-a fost ponegritã de invidioºi. 80. Ai vreme : a se construi : „Fiindcã tace, acumsocot cã ai vreme sã întrebi ce-þi place, de vrei sã ºtii mai multe”. 85. Deci zise : Virgil.86. El : Dante. 92. Se-ntoarse : se transformã. 93. A zis : cuvîntul cu greu îºi gãseºte o caleprin fibrele lemnului. Din ruptura crengii ºi prin sîngele care picurã, iese la început nelãmurit,ca o simplã suflare, care, încetul cu încetul, devine mai desluºitã. O imaginaþie la fel gãsimîn cercul înºelãtorilor, unde sufletele apar în formã de flãcãri ºerpuind, al cãror vîrf, înaintesã înceapã a vorbi, pîlpîie, apoi ºuierã ca din cauza unei suflãri, care pe urmã devine cuvînt.Din amîndouã aceste imagini ale lui Dante, Carducci a derivat a sa din Dinanzi San Guido,unde chiparoºii satului în care a copilãrit vorbesc poetului, care trece pe acolo în tren, clãti-nîndu-ºi vîrfurile lor uºoare. 95. Copacul : sensibilitatea lui Pier della Vigna este acuma osensibilitate de copac, nu mai este de om. Deci, voind sã spunã cã trupul a fost veºmîntulsufletului cît timp a fost pe pãmînt (ºi dupã mentalitatea lui actualã, dupã care pare a fi uitatcã mai existã alt trup decît acel de lemn ce îl are acum), în loc sã spunã : „ce-i fu acoperãmînt”spune de-a dreptul „ce-i fu copacul”. 97. Crîng : în pãdurea sinucigaºilor.
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100 vlãstar el creºte ºi devine spinulpe care-l pasc Harpiile de foiºi-i dau dureri, dar ºi durerii-alinul.
103 Ca ºi-alþii-ale lor spolii,-aºa ºi noicãta-le-vom, dar nu spre-a fi-mbrãcate,cã-i just sã n-ai ce singur îþi despoi.
106 Aici le vom tîrî ºi spînzurateîn crîng le vom avea, oricare insde propriu-i trunchi al umbrei turmentate”.
109 Noi stam mereu la spin, cu capu-ntins,crezînd cã vrea ºi-altce sã ne mai spunãcînd fãr’ de veste-un zgomot ne-a surprins
112 ca ºi pe-acei ce simt ca pe-o furtunãvenind mistreþu-n partea pe-unde stauºi-aud ºi cîini, ºi crengile cum sunã,
115 ºi iatã-n stînga doi care-alergauºi goi ºi sfîºiaþi, fugind orbeºtecã-n crîng ei orice piedic-o sfãrmau
118 iar cel gonit : – „O, moarte-acum, soseºte !”.Dar celãlalt, crezînd cã poate calcãprea-ncet : – „O, Lan’, aºa de voiniceºte

107. avea-le-vom (a). 112. venind (a) asemeni (b). 113. ªi goana ºi mistreþul (a).
100. Spinul : spune aºa fiindcã ramurile acestor copaci sînt noduroase, întortocheate ºi auspini otrãviþi în loc de fructe. 102. Alinul : fiindcã din rupturã iese sînge dupã cum din ochiies lacrimi ºi, împreunã cu sîngele, ies ºi vaietele sufletelor chinuite, cu care durerea se alinã.Din cauza aceasta Dante ne spune la început cã ar fi auzit vaiete fãrã sã vadã pe nimeni.103. Ca ºi-alþii : ca ºi celelalte suflete, ºi noi vom cãuta trupurile noastre în ziua Judecãþiide Apoi, cînd în valea din Iosafat orice suflet îºi va regãsi trupul, dar nu-l vom îmbrãca,fiindcã n-ar fi just sã ni se dea ce am dispreþuit. 108. Trunchi al umbrei : trunchiul sufletuluilui chinuit. 111. Un zgomot : toatã scena aminteºte tradiþia popularã foarte rãspînditã înEvul Mediu a „vînãtorii crude” care strãbãtea cîmpii ºi pãduri, însoþitã de strigãte de vînãtori,lãtrãturi de cîini, pocnituri de bice ºi altfel de zgomote, din care rãmîne reflexul într-o povestea lui Passavanti (Specchio di vera penitenza, III, 2) ºi în Boccaccio (Decameron, V, 8).Passavanti povesteºte cã într-o noapte un cãrbunar „vãzu venind cãtre el în goana mare ºistrigînd o femeie despletitã ºi goalã, iar dupã ea alerga un cavaler cu sabia scoasã”. Boccaccio,îmbinînd povestea lui Passavanti cu elemente derivate din acest episod al Divinei Comedii,scrise nuvela Nastagio degli Onesti, în care protagonistul, asistînd în brãdetul din Ravennala o scenã asemãnãtoare, pofteºte la o masã în acel loc al brãdetului pe iubita lui, care pînãatunci îi dispreþuise iubirea, ca sã asiste la chinul acelei femei care ºi ea dispreþuise iubireacavalerului care acum o goneºte, pentru a-i arãta cum Dumnezeu pedepseºte femeile preamîndre faþã de iubiþii lor, ºi reuºeºte într-adevãr a îndupleca pe femeia iubitã. 118. Celgonit : Iacopo da Sant’Andrea, nãscut din cãsãtoria pe care Speronella Delesmamini, pãrãsindpe bãrbatul ei Ezelin al III-lea da Romano, o contractã cu Odorico Fontana da Monselice. Înzadar mama lui, prevãzãtoare, îl opri în testament sã vîndã sau sã înstrãineze mãcar o partedin nesfîrºitele bogãþii ce i le-a lãsat, pînã cînd nu avea 25 de ani. El le-a risipit pe toatenebuneºte. „Se spune despre el, printre celelalte risipi, cã, dorind sã vadã un foc mare, îºiarse una din vilele lui mai frumoase.” Aºa ne spune un cronicar contemporan. Se pare cãIacopo a fost omorît prin îndemnul lui Ezelin al IV-lea. 120. Lan’ : Lano di Squarcia Maconidin Siena. A luat parte la bãtãlia de la Pieva del Toppo, unde sienezii au fost înfrînþi dearetini „în ziua de Sfîntul Ion din luna iunie”, dupã cum spune Pseudo-Brunetto, care adaugã :„ºi în aceastã bãtãlie a fost omorît Lano din Siena”.
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121 tu n-ai fugit la Toppo-n joc de halcã”.ªi poate-apoi, nemaisuflînd uºor,fãcu un grup din trupul sãu ºi-o salcã.
124 Ci-n urma lui tot cîmpul fu un norflãmînd de negre ºi de iuþi cãþele,pãrînd ogari scãpaþi din lanþul lor.
127 Sãrind au rupt bucãþi ºi bucãþelecu dinþii-n cel ce-ascuns în salcã fuseºi triste membre-au dus în guri cu ele.
130 M-a prins atunci de-o mînã ºi mã duseVirgil la salcia ce-n zadar plîngeaprin crengi pe care sînge-acu le-umpluse.
133 – „O, Iacob da Sanct Andrea – el se bocea –,ºtiai, cã-ntrînd în mine, tot te-nhaþã,de-ai fost trãind miºel, ce-i vina mea ?”
136 Cînd ferm îi stete-apoi Virgil în faþã :– „Tu, cel ce printre-atîtea rãni cumpliteºi plîns ºi sînge scoþi, ce-ai fost în viaþã ?”.
139 Iar el atunci : – „Oh, suflete veniteca sã vedeþi mãcelul de ruºineprin care-atîtea foi mi-au fost rãpite,
142 sã le-adunaþi sub tristul trunchi sub mine.Eu fui din urbea cui Botezãtorulschimbatu-i-a patronul prim cu sine,
145 de-aceea primul cu-arta sa dã zoruls-o bîntuie mereu ; ºi-un rest fericede nu i-ar fi pãstrat pe-un pod poporul,
148 acei ce-o reclãdirã-n vremi propicepe spuza dînsei, dupã huni rãmasã,degeab-ar fi muncit ca s-o ridice.
151 Eu furci mie-mi fãcui în propria casã”.

122. suflul gurii (a). 124. Ci-n urmã-i cîmpu-ntreg (a). 124-125. Ci-acum din dostot de-setul pãdurii/ De iuþi ºi negre ºi de tari fu nor (b). 126. Ogari lãsaþi s-... cefurii (a). 140. Ca martur ãstui ruºinos (a). 144. cu el (a). 150. Ar fi muncit în van (a).
121. Joc de halcã : ironic, fãcînd aluzie la fuga oºtirii din Siena. 122. Nemaisuflînd uºor :în text : „fiindcã poate începea sã-i lipseascã puterea”. 143. Din urbea : Florenþa, care îºischimbã primul ei patron, care era zeul Marte, cu Sfîntul Ioan Botezãtorul, din care motivzeul pãgîn, ofensat, se rãzbunã împotriva Florenþei chinuind-o cu lupte ºi dezbinãri civile.Dacã pe Ponte Vecchio n-ar fi rãmas o statuie a zeului, cetãþenii care reclãdirã Florenþa dupãdistrugerea ei de cãtre Atila ar fi muncit în zadar, cãci mînia lui Marte ar fi prefãcut-o iarãºiîn cenuºã. Este de observat cã Dante aici face oarecare confuzie, fiindcã Florenþa a fostdistrusã de Totila, regele ostrogoþilor, ºi nu de Atila. S-ar putea însã ca aceastã confuzie sãfie voitã. Sufletul care vorbeºte pare a fi un om incult, atribuie zeilor ºi sculpturilor pãgîneputeri magice ºi diabolice ºi în ignoranþa lui face confuzii ºi îngrãmãdeºte de toate în vorbirealui. 151. Eu furci... : spînzurîndu-mã în casã, am transformat-o în spînzurãtoare. Se pare sãfi fost un Rocco dei Mozzi sau un Lotto degli Agli, despre care nu ºtim nimic.
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Cîntul XIV
Cercul al ºaptelea.

Cerculeþul al treilea

ªesul silnicilor împotriva luiDumnezeu (1-42)  Capaneul
(43-75)  Rîul Flegeton (76-93)

 Originea rîurilor din Infern(94-142)

8. în sînul cui (a). 9. i se neagã (a). 13. Tot spaþiu-i deas-arinã ºi uscatã (a). 15. Fucel ce-a fost la Cato (a).

1 Acele risipite foi le-am strînsºi-mpins de-a locului natal iubirele-am dus sub cel ce-a rãguºit de plîns.
4 De-aci sosim la punctul de-ntîlnirecu-al treilea cerc, ºi unde-apare-ntreagãa sfintei vreri o groaznicã-ntocmire.
7 Dar lucrul nou mai clar sã se-nþeleagãvã spui c-am fost pe-un ºes, pãmîntul cuioricãrei plante viaþa-n el i-o neagã.
10 Cununã-n jur pãdurea o vãzui,precum ºi ea de ºanþ e-ncunjuratã ;ºi-am stat aci-n extremul punct al lui.
13 Un sterp nisip, uscat ºi des, s-aratãpe-ntregul ºes, ºi nu altfel de cumne spune Cato cã-l vãzuse-odatã.

1. Risipite foi : foile rupte de Iacopo în pripa lui de a se adãposti dupã tufa în care este închissufletul lui Rocco dei Mozzi sau, dupã alþii, Lotto degli Agli. Strîns : dupã cum se rugasesufletul chinuit. 2. A locului natal : nu împins de milã pentru sinucigaº, ci pentru concetã-þean. Vers devenit proverbial ca una din expresiile cele mai simþite ºi concentrate ale iubiriide þarã. 7. Dar lucrul nou : a se construi : „dar ca sã se înþeleagã mai clar lucrul nou”. 8. Unºes : un ºes numai de nisip fierbinte, peste care cade din cer o ploaie de foc ºi unde sîntpedepsiþi silnicii împotriva lui Dumnezeu ºi a firii. 10. Pãdurea : pãdurea sinucigaºilor dincare a ieºit. 11. ªanþ : malurile împietrite ale rîului Flegeton, care înconjoarã cercul silnicilorîmpotriva lui Dumnezeu ºi stã între pãdure ºi ºesul fierbinte. 14. Nu altfel : acel fel de nisippe care, dupã cum spune Lucan în Pharsalia (IX, 382), Cato din Utica îl vãzu în pustiul libic,cînd trecu prin el cu rãmãºiþele armatei lui Pompei.
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16 O, sfîntã rãzbunare, cît acumvei fi-ngrozind pe-oricine-i cel ce-audece-amare stãri vãzui ºi pe-acest drum !
19 Erau mari gloate-aici de umbre nudeºi toate-amar plîngînd cu plînset mare,avînd, pe cum pãrea, gradate trude.
22 Zãceau pe spate-o seamã-n nemiºcare,ºi mulþi ºedeau stîrcind fãptura toatã.Iar alþii-n jur fugeau fãrã-ncetare.
25 Acei ce fug sînt cea mai mare gloatãiar cei ce zac sînt turma mai puþinã,ci-n schimb ei pot mai mare plîns sã scoatã.
28 ªi fulgi de foc pe-ntregul ºes, cu linãcãdere ning, ºi cad cu nescãzutpotop ca-n Alpi cînd orice vînt s-alinã.
31 ªi-aºa precum ningîndu-i a vãzutpe oºti la Ind, ºi Alexandru-odatã,ce-ardea mereu chiar ºi fiind cãzut,
34 de-aceea puse-ostaºii sãi sã batãcu tãlpile-acel foc, cãci se stingeamai lesne-astfel vãpaia divizatã ;
37 aºa sub ei tot ºesu-l aprindeaca iasca sub amnar acolea foculetern, ºi-un chin din douã pãrþi fãcea.
40 ªi fãr-odihnã-n veci le era joculsãrmanelor lor mîini cari focul ninsîl mãturã, dar altu-i prinde locul.

18. O cît vei fi-ngrozind acum pe-acei Ce-aud... Ce-aici vãzur-acuma ochii mei (b).
25. Fac cel mai mare stol acei ce curã (a). 27. Dar... gura (a). 28-30. cu linã/ Cãderepe-ntregul ºes mereu ning, cum ninge-n/ Alpi cînd... (A). Varianta din (b1), trecutãîn text din cauza rimei. 28-30. Un foc ce-ardea cu linã/ Cãdere cad ºi ning cunescãzut/ Ningiº (b1). 30. Ningiº ca-n Alpi cînd... (b1). 31-33. Aºa cum Alexandruîn þãri la Ind/ Vãzu ningîndu-i foc pe-oºtire-odatã/ Ce-ardea mereu chiar ºi cãzutfiind (A). Varianta trecutã în text din cauza rimei e din (b1). 31. Precum la Indningîndu-mi a vãzut (b1). 32. Pe-oºtire-i flacãri Alexandru (a). 37. încingea (a). Aºasub ei tot ºesu-l aprindea (b). 39. Acel etern, ºi (b).
32. Alexandru : „aºa cum erau fulgii aceia de foc pe care Alexandru Machedon, în expediþiaîn India, îi vãzu plouînd din cer peste soldaþii lui ºi arzînd mereu chiar dupã ce cãzuserã, încîtel a fost nevoit sã dea poruncã soldaþilor sã-i calce în picioare ca sã-i stingã, tot aºa era foculveºnic care ploua asupra acestui ºes”. Dante a luat, probabil, notiþa despre acest lucru dincartea De meteoris (I, 418) a lui Albertus Magnus, unde se spune cã Alexandru vãzu cã„admodum nivis nubes ignitae de aëre cadebant, quas ipse militibus calcare praecepit”.39. Din douã pãrþi : de sus prin flãcãri care plouau peste sufletele damnaþilor ºi de jos prinînfierbîntarea nisipului peste care sufletele erau culcate.
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43 ªi-am zis : – „Tu, cel ce toate le-ai învins,maestre,-afarã de cumplita droaiece stã strãjer la zidul cel aprins,
46 ce mare duh stã fãrã sã se-ndoaie,dispreþ avînd ºi inima semeaþã,de parcã nici n-ar sta-ntr-aceastã ploaie ?”.
49 ªi însuºi el, vãzînd cã-i stau în faþãºi-a mea-ntrebare-a fost de starea lui :– „Eu sînt – strigã – ºi mort cum fui în viaþã !
52 Speteascã-ºi Zeus pe cel din mîna cuia prins un fulger cînd de-a lui mînie,în ultima mea zi trãsnit eu fui,
55 speteascã-ºi el, în neagra-i fierãriesub Mont Gibel, pe toþi pe cîþi îi arestrigînd ca ºi la Flegra-n bãtãlie :
58 – «O, dã-mi, Vulcane,-o, dã-mi ajutorare !».Trãsneascã-mã cît vrea, cã tot nu-i las,eu tot nu-i las întreaga rãzbunare !”.

45. Ce-n drum ne-a stat (a). 60. Sã-ºi simþã[-n] Iad deplinã (a). Sã aibã...de-ntreagã (b).
44. Afarã de : afarã de demonii care þi s-au împotrivit la poarta cetãþii Dite. Atunci Dantea tras o fricã aºa de mare, încît pare cã o þine minte ºi acum, cînd, voind sã laude pe Virgilcã a învins toate piedicile, adaugã : „afarã de cumplita droaie”. 46. Ce mare duh : Capaneu(unul din cei ºapte regi care au asediat Teba), urcîndu-se pe zidurile cetãþii, a ridicat faþacãtre cer, sfidînd pe Joe sã o apere, ºi atunci un trãsnet l-a omorît. Lui Dante, care îl gãseºteaici printre silnicii împotriva lui Dumnezeu, vorbeºte de Joe cu dispreþ, pomenind de frica cea încercat-o Joe cînd, la Flegra, uriaºii s-au înarmat împotriva lui ºi el se recomandã fauruluisãu Vulcan (care avea fãurirea lui în Mongibel, adicã Etna) sã-i fabrice trãsnete. „Figurãmãreaþã a sufletului chinuit, spune Torraca, a oprit ochii lui Dante ; ºi noi sîntem împinºi sãne-o închipuim ºi mai mare din cauza întrebãrii, a aluziei nelãmurite ºi a locului ce-l ocupãacel mare, singurul în vers. Atitudinea «celui mare» nu înºalã pe Dante, care bagã de seamãfelul lui ostentativ de a se înfãþiºa rãzvrãtit împotriva Dumnezeirii. ªi acesta stã, ca Farinata,
ca ºi cum ar dispreþui chinurile ce-l înconjoarã, dar îi lipseºte mãreþia, tãria sufletului,fiindcã dispreþul lui nu porneºte din tãrie sufleteascã, ci din conºtiinþa propriei neputinþe,care îl pune într-o stare de iritaþie ºi de ciudã, ca de femeie supãratã” (cf. Purgatoriul, X, 69).51. Strigã : fãrã sã fie întrebat, cu una din acele izbucniri care sînt proprii oamenilor iritaþiºi necãjiþi. 52. Speteascã-ºi : „chiar dacã Joe ºi-ar obosi fãurarul lui, Vulcan (pe cel) din mînacãruia a prins fulgerul cu care m-a trãsnit, tot n-ar scoate-o la capãt cu mine. Rãzvrãtit amfost contra lui în viaþã ºi rãzvrãtit contra lui sînt ºi dupã moarte”. 56. Mont Gibel : Etna,unde pãgînii credeau cã Vulcan cu ciclopii lui îºi avea fãurãria. Gebel în limba arabã înseamnã
munte, de unde : Mongibello ºi Gibilrossa în Sicilia ºi Gibilterra în Spania. 60. Întreagarãzbunare : rãzbunarea lui Joe nu este întreagã, fiindcã eroul (Capaneu) rãmîne tot mîndruºi rãzvrãtit ºi dupã trãsnetul ce l-a doborît ; „îi iese din gurã, într-un potop de cuvinte, unblestem care îºi risipeºte tãria în vorbãrie multã. Se complace sã-ºi închipuie pe Joe ca apucat
de ciudã, nu de supãrare dreaptã, forfotind sã-ºi procure alte arme împotriva lui, încît speteºtenu numai pe Vulcan care i-a înmînat trãsnetul cu care l-a omorît, dar pe toþi ceilalþi fãuraripe cîþi îi are Vulcan în neagra-i fierãrie ; se complace sã-ºi închipuie pe Joe rugîndu-se defãurarul sãu (o, dã-mi, Vulcane,-o dã-mi ajutorare) ºi cerîndu-i de douã ori cu mare tulburareajutor. Crede cã face în ciuda lui Joe pomenind de o întîmplare unde acesta avu nevoie cuadevãrat de Vulcan, ºi imaginii comice a acestui Joe speriat, gîfîind, strigînd din rãsputeri,care nu numai îl trãsneºte, dar îl trãsneºte întrebuinþînd toatã puterea lui (cît vrea), opune
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61 ªi-atunci Virgil, cu-atît de tare glascum nu-l mai auzii : – „Cãci nu mai piereºi, ºi-aici, Capanee, þi-a rãmas
64 trufia ta, þi-e ºi mai grea durere !Cãci nu-i alt chin ca furia-n focul eisã-þi dea-ngîmfãrii-ntreaga caznei fiere !”.
67 Spre mine-apoi mai blînd : – „E dintre-aceicari ºapte-au mers la Teba ca s-o batã,ºi-avu, ºi pare-a mai avea, pe zei
70 ºi-acu-n dispreþ, cum vorbele-l aratã.Dar cum am zis, nevolnicele-i furiipodoabã-i sînt, ºi cea mai meritatã.
73 ªi-acum sã mergem. Dar sã-þi fie-amintepe-aprinsul prund sã nu-þi aºezi piciorulci tot pe sub pãdure-o ia ’nainte”.

66. turbãrii (a). 71. i-am spus (a). 73. arsurii (a). ªi-acum sã vii, ci-atenþie dã (b).
75. pãdurii (a). Ci strîns urmeazã marginea [poalele] (b).
acea mîndrã monosilabã : mã ºi, ca o ultimã sfidare, dupã ce a înjosit pînã la o rãzbunarepersonalã pedeapsa dreptãþii cereºti, se propune sã nu i-o lase întreagã cu împotrivirea sa.Însã este o risipã inutilã de cuvinte ºi o pompã inutilã de îndrãznealã, fiindcã este preatîrziu : Joe nu primeºte sfidarea ; Joe a avut altãdatã asupra lui rãzbunarea întreagã, cînd l-atrãsnit ºi l-a aruncat în Infern ; Joe nu se va înjosi sã se certe cu un mort. Deci ultimelecuvinte ale lui Capaneu, care vor sã parã mîndre ºi solemne, sînt ca o loviturã în gol ºi carese întoarce în contra lui, care este nevoit sã recunoascã în ciuda sa cã nu poate împiedicarãzbunarea lui Joe ºi cã tot ce poate, sau mai bine ce vrea sã facã, este cã aceastã rãzbunaresã nu fie întreagã. Blestemul se reduce astfel, dupã atîta vorbã, la o discuþie sofisticã, adicãîntr-un chiþibuº care poate amãgi pe blestemãtor, nu însã pe cine îl ascultã” (Torraca).62. Cãci : „tocmai fiindcã trufia ta, Capanee, nu mai piere ºi þi-a rãmas ºi aici, durerea ta esteºi mai grea”. 64. Cãci nu-i alt chin : „cãci nu existã alt chin ca furia focului ei, care sã poatãda îngîmfãrii tale întreaga fire a caznei”. Adicã : „Nici un alt chin nu te-ar putea pedepsi maitare ca furia ta. Ceilalþi sînt pedepsiþi numai de flãcãrile care cad peste ei din cer, tu, ºi deflãcãri, ºi de mînia ta neputincioasã !”. 72. Podoabã : în sens ironic. 73. Sã-þi fie-aminte :de multe ori Dante, în cãlãtoria lui în Infern, se gãseºte în situaþii dificile, dat fiind naturaunor chinuri, ca sã vorbeascã cu damnaþii. De pildã, în cîntul V, printre desfrînaþii care sîntpurtaþi de vînt într-o furtunã „care nu înceteazã niciodatã” n-ar avea cum sã vorbeascã cuFrancesca da Rimini. Atunci poetul a înlãturat greutatea cu un mijloc cam ieftin : a fãcut sãintervinã o minune, prin care furtuna s-a oprit tot timpul cît a vorbit Francesca. Înaintîndîn compunerea poemului, Dante artistul nu se mai mulþumeºte cu un asemenea mijloc ºi înacest cerc, ca sã facã posibilã convorbirea lui cu silnicii împotriva lui Dumnezeu fãrã sã punãpiciorul pe nisipul arzãtor ºi sã se expunã sã fie ars de flãcãrile care plouã din cer asupra lui,nãscoceºte o întreagã meteorologie infernalã ca sã rezolve dificultatea fãrã a recurge lamijloace neverosimile. ªi iatã mijlocul : rîul acela de foc împietreºte malurile prin care trece,aºa cã el îºi poate pune pe ele piciorul fãrã teamã ºi aburii ce se ridicã din Flegeton au puteresã stingã flãcãrile care cad în acel loc. Aceastã perfecþionare de mijloace artistice, de la cîntulVIII încolo, e unul din argumentele invocate de Hauvette pentru a întãri ipoteza lui cã cuadevãrat acele ºapte cîntece de la început au fost compuse de Dante cînd era încã în Florenþaºi, dupã cîþiva ani, fiind gãsite de soþia lui într-o ladã ºi fiindu-i trimise, el a reluat opera ºia dus-o la capãt. Studiul lui Hauvette este foarte ispititor ; trebuie însã bãgat de seamã cãacest motiv al regãsirii unui manuscris era foarte obiºnuit în Evul Mediu. Ca sã dãm numaiun exemplu, tocmai la începutul lui Roman de Troie se povesteºte cã un „gramatic”, anumeCornelius, „nepot lui Salustius” ºi foarte învãþat, care „þinea o ºcoalã la Atena”, cãutînd într-ozi „într-un dulap ca sã scoatã de acolo cãrþi de gramaticã, atîta a cãutat ºi scotocit prin ele”,cã a dat de manuscrisul grecesc al lui Dares, în care povestea rãzboiul Troiei, pe care l-a
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76 Ajunserãm tãcînd unde-n priporulpãdurii-n ºes se vars-un rîurelde-a cui roºaþã º-azi mã ia fiorul.
79 Precum din Bulicame curge-acelce apã-n bãi stricatelor împarte,aºa pe-aprinsul prund curgea ºi el.
82 ªi fund de piatr-avea ºi de-orice parteºi maluri ºi costiº, ºi sigur fuicã numai el dã drum ºi mai departe.
85 – „Din tot ce-aici ºtiut eu îþi fãcui,de cînd trecurãm pragul ce nu punezãgaz nicicînd intrãrii nimãnui,
88 tu n-ai vãzut nimic mai de minune –mi-a zis – decît acest izvor prezinte,cãci orice foc deasupra lui apune.”
91 Vorbi maestrul meu atari cuvinte ;deci îl rugai sã-mi dea ºi-acea bucatãde care-mi dete-o poftã-aºa fierbinte.
94 – „Pustie-o þarã zace-ncunjuratãde mãri ; numitã Creta – m-a-nvãþat –subt domnul cui fu lumea mai curatã.
97 ªi-un munte, Ida, este-n ea, bogatîn codri mari cîndva ºi-n rîuri dese,dar astãzi e pustiu ca loc uitat.
100 Lui Zeus ca leagãn Rea ºi-l aleseºi, cînd plîngea, dispuse-a face huispre-a nu se ºti-n ce loc îl ascunsese.

89. înainte (a). 93. o poftã-mi dete (a). 96. Sub... cãrei lumea fu (b). 98. Cîndva ºi-nrîuri (a).
tradus în latineºte. Traducerea lui a fost gãsitã de Benoit de Sainte More, care a tãlmãcit-oîn franþuzeºte. Acelaºi lucru se poate zice pentru cealaltã legendã a regãsirii, dupã moarteapoetului, a celor din urmã cîntece din Paradis, cf. studiul meu „Per la medievalizzazione diDante”, în Zeitschr. f. rom. Phil., XLIII (1923), pp. 292-320. 77. Rîurel : Flegeton. 79. Bulicame :un mic lac de apã roºcatã ºi fierbinte la douã mile de oraºul Viterbo. A se înþelege : „Rîuleþulinfernal curgea prin ºesul nisipos ca pîrîul care izvorãºte din Bulicame”. 80. Stricatelorîmparte : ale cãror ape erau împãrþite printre femeile de moravuri uºoare, foarte numeroasela acestea, ca la toate bãile din Evul Mediu, care prin abuz obiºnuiau a împãrþi între ele apeleacestea pentru bãile lor private. Împotriva acestui obicei al curtezanelor de a-ºi împãrþi apelepentru bãile lor se pomeneºte, ca sã-l împiedice, în statuetele din Viterbo din 1469, undeprintre altele se spune : „Nici o curtezanã sã nu îndrãzneascã ºi sã cuteze sã se scalde în nicio baie unde obiºnuiesc sã se scalde doamnele ºi femeile cinstite din Viterbo, dar dacã vor sãse scalde, sã se ducã curtezanele sus-pomenite la baia din Bulicame”. 84. Numai el : cã numaiacolo era posibil a trece. 87. Zãgaz : pragul Infernului deschis tuturor. 88. Minune : din totce ai vãzut pînã aici ºi eu þi-am explicat de cînd ai trecut pragul Infernului, nimic nu este maiminunat decît acest rîuleþ de foc, ai cãrui aburi sting flãcãrile ce cad pe el. 92. Bucatã : Virgilaþîþase curiozitatea lui Dante fãrã sã o satisfacã, dupã cum cineva ar promite o mîncaregustoasã ºi nu ar da-o. 96. Domnul : Saturn, tatãl lui Joe ºi regele Cretei, a cãrui domnie afost vîrsta de aur. 101. Hui : Cibela, soþia lui Saturn, fiindcã soþul ei îi devora copiii, ca sã-l
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103 ªi-un moº stã drept în munte-adînc, a cuispinare-acum îi stã spre Damiete,privind spre Roma ca spre-oglinda lui.
106 De aur fin e capu-i ; piept ºi spetede-argint curat, iar braþele-i la fel,ºi-ncolo trunchi de-aramã i se dete,
109 ºi-apoi în jos piciorul stîng de-oþel,cel drept de-argilã coaptã prin arsurãºi stã mai mult, de mult, numai pe el.
112 ªi-afarã de-aur toate-au crãpãturã,ºi lacrimi prin spãrturi se distileazãcari muntele-l strãbat ºi-unite curã
115 în Iad aici, ºi pe-Aheron formeazã,pe Stix ºi Flegeton ºi drum îºi facpe strîmtul scoc ce-l vezi, pînã-nceteazã
118 oricare-al lumii scoborîº, ºi-un laco balt-acolo, ce-i Cocit chematã ;dar pentru c-o sã-l vezi, de-aceasta tac.”
121 Iar eu : – „De e din lumea noastrã, tatã,pornit acest pîrîu, de ce pe prundde-abia sub ãst pripor numai s-aratã ?”.
124 Iar el : – „Tu ºtii cã Iadul e rotund,ºi-oricît de mult venit-ai tu la vale,mereu la stînga scoborînd spre fund,
127 tot n-ai trecut întregul roþii sale.Deci dacã vei vedea ºi lucruri noinu da pe faþã glas mirãrii tale !”.

119-120. Cocitul zic, fac apa-le-nfundatã (b). Dar ce-i ãst lac nu-þi spuiu, cã-l veivedea (A). Varianta trecutã în text din cauza rimei e din (b). 120. cum e el (a).
125. ai fi (a).
sustragã pe Joe de la o astfel de soartã, îl încredinþã coribanþilor, care aveau grijã sã acoperecîntecele copilului cu zgomot de þimbale. 103. Un moº : aceastã alegorie a lui Dante este, fãrãîndoialã, inspiratã de visul pe care proorocul Daniel îl povesteºte ºi îl explicã lui Nebucadneþar(II, 31). În acest vis statuia era simbolul celor patru împãrãþii. În Dante „moºul din Creta”reprezintã drumul parcurs ºi înrãutãþirea progresivã a omenirii. Colosul întoarce spateleOrientului (Damieta din Egipt) ºi priveºte cãtre Occident (Roma), ca sã arate drumul parcursde geniul omenesc în desfãºurarea istoriei sale. Este alcãtuit din mai multe metale ºi fiecaredin ele este simbolul uneia dintre vîrstele fabuloase : de aur, de argint, de aramã ºi de fier.Piciorul drept, de argilã, aratã cea din urmã înrãutãþire a oamenilor, fiindcã poetului epocalui coruptã îi apãrea asemenea unui lut josnic. Cu totul a lui Dante este ideea cã lacrimilegeniului omenesc formeazã fluviile din Infern. 112. Crãpãturã : este un simbol al pãcatuluioriginar, prin care a fost ruptã unitatea sufletului omenesc, înainte întreg ºi nevinovat.117. Înceteazã : pînã în fundul Infernului, unde coborîrea se isprãveºte ºi rîurile se revarsãformînd un lac. 127. Întregul roþii sale : Dante ºi Virgil, coborîndu-se în Infern ºi cotindmereu la stînga, n-au parcurs decît o micã parte a fiecãrui cerc. Nici o mirare deci cã rîulFlegeton, cu toate cã strãbate ºi cercurile precedente, numai acum îi apare înaintea ochilor.
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130 – „Dar unde-i Flegeton ºi Lete-apoi ?De-acesta taci, de-acela spui cã-l faceacel pîrîu fãcut de-acele ploi ?”
133 – „Orice-ntrebãri îmi pui – mi-a zis – îmi place.Ci-al apei roºii curs clocotitorputea din ele pe-una sã þi-o-mpace,
136 ºi vei vedea, dar nu-ntr-acest ponor,pe Lete-acel ce spalã duhuri carespãºitã-ºi au ºi-iertatã culpa lor.”
139 Mai zise-apoi : – „E timpul de plecarede-aici acum, ºi-urmeze-mi paºii tãi.Ãst mal nenins de foc ne dã cãrare,
142 ºi-asupra lui se sting orice vãpãi”.

132. Pîrîul scurs (a). 138. pãcatul (a). 141. crîng (a).
131. De-acesta : Virgil n-a vorbit de Lete, rîul uitãrii pãcatului, fiindcã acest rîu îl vor întîlniîn Purgatoriu. Acela : Flegeton, pe care Dante nu l-a auzit încã numind ºi n-a ghicit cãera tocmai rîuleþul acela de foc, pe al cãrui mal era. 132. De-acele ploi : de lacrimile aceluicolos. 135. Pe una : apa roºie ºi fierbinte a rîuleþului ce curge lîngã noi ar fi trebuit sã-þispunã clar cã era vorba de Flegeton, al cãrui nume pe greceºte înseamnã „clocotitor, arzãtor”.136. Nu-ntr-acest ponor : nu în Infern, ci pe vîrful muntelui Purgatoriului, în Raiul pãmîntesc.137. Spalã : dupã ce sufletele ºi-au ispãºit greºelile lor în cele ºapte cercuri ale Purgatoriului,ajunse în Raiul pãmîntesc, sînt scãldate de Matelda (o femeie tînãrã ºi frumoasã, care esteînfãþiºatã în atitudinea de a culege flori, simbolul – se pare – al bunei alegeri), întîi în rîulLete, unde-ºi uitã pãcatul, ºi pe urmã în Eunoe, unde capãtã harul dumnezeiesc, dupã ce,nemaifiind reþinute de pãcat pe pãmînt, se ridicã la cer.
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Cîntul XV
Cercul al ºaptelea.

Cerculeþul al treilea

Silnicii contra naturii sau sodomiþii(1-21)  Brunetto Latini ºi con-
vorbirea lui cu Dante (22-99)  Alþisodomiþi (100-124)

3. apa lui (a). 4. Cum (b). 6. Nãlþar-un dig (a). 10. Aºa (a).
3. De foc : de flãcãrile care plouã din cer ºi care, din cauza aburilor ce se ridicã din Flegeton,se sting deasupra malurilor ºi a apei. 5. Cassand : malurile pîrîului de foc sînt asemeneastãvilarelor pe care, între satul Wissant (lîngã Calais) ºi Brugge, flamanzii le fac pentru aopri marea sau acelora care le fac paduanii de-a lungul Brentei cînd zãpezile (omãtul) mun-þilor Carintiei (Chiarentana) se topesc la sosirea primãverii (intrã în martie). 12. Oricine :vers cam glumeþ, în care Dante are aerul sã-ºi batã joc de stãvilarele prea mãreþe zidite depaduani ca sã-ºi fereascã castelele ºi vilele de revãrsãrile Brentei în primãvarã. Cele aleFlegetonului erau, parcã ar spune Dante, mai modeste : probabil cã arhitectul nu era aºadeºtept. Acum, fireºte, arhitectul acestor lucrãri de hidraulicã infernalã este Dumnezeu, careeste ºi arhitectul întregului Infern, ºi de aici ironia. Cît despre acest fel glumeþ ºi familiaral oamenilor din Evul Mediu ºi în general al misticilor din toate vremurile de a vorbi despreDumnezeu, este de observat cã e un procedeu comun în epoca lui Dante. Guido Guinizelli,poetul bolognez, întemeietorul ªcolii „dulcelui stil nou”, într-o celebrã canzone a sa, luiDumnezeu, care-l ceartã cã a iubit frumuseþea vremelnicã pãmînteascã în loc de cea veºnicãcereascã, rãspunde cu oarecare îndrãznealã : „Era aºa de frumoasã, încît pãrea un înger alîmpãrãþiei Tale ; sã nu-mi fie socotitã drept greºealã dacã am iubit-o”.

1 Ne duce-acum un þãrm al ãstui scoc,iar fumul din pîrîu deasupra-i zacescutind ºi maluri ºi-apa jos de foc.
4 Precum de teama undelor fugacespre ei, între Cassand ºi Brugg flamaniifac stavilã ce mãrii-oprire-i face,
7 sau cum de-a lungul Brentei paduaniile fac ferind ºi vile ºi castele,cînd intrã-n martie-omãtul Chiarentanii,
10 astfel erau fãcute-aici ºi-acele,dar nici înalte-atît, nici groase nu,oricine-a fost cel ce-a clãdit la ele.
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13 Era departe-n urmã crîngu-acu,încît de m-aº fi-ntors, dorindu-l iarã,eu n-aº mai vãzut nici unde fu,
16 cînd duhuri multe-n stol s-apropiarãºi toþi, pãrînd c-ar fi cu vãz sãrac,priveau la noi, trecînd, cum într-o searã
19 cu luna nouã-n mers drumeþii fac,sau cum bãtrînul croitor cînd puneîn ac un fir, þintit priveºte-n ac.
22 Privit de-atare bandã prin genune,un duh mã cunoscu, iar el mã prinsede hainã ºi-a strigat : – „Ei, ce minune !”.
25 Iar eu, vãzînd cã stã cu braþe-ntinse,privii adînc în faþa-i coaptã caren-avea pe chip conture-atît de stinse
28 spre-a-mi fi-n a-l recunoaºte-o-mpiedecare,ºi-atunci, plecat, privii la el mai bine ;– „Oh, ser Brunet, eºti dumneata, îmi pare !”.
31 – „Sã nu te superi, fiul meu, pe mine –mi-a zis apoi –, cã-ºi lasã puþintelpe soþi, Latini spre-a vorbi cu tine.”

15. Sta (a). 18. Cum de-obiceiu pe-o searã (a). 19. trecãtorii fac (b). 23. Fui cunoscutde unu ce (a). 26. în chipu-i ars de ploi (a). 27. ªi n-avea-n chip (a). 32-33. Cã-ºilãsã soþii sãi ºi/ Se-ntoarce-acu-ndãrãt Bruneto (a).
13. Crîngu- : crîngul sinucigaºilor. 15. N-aº mai vãzut : n-aº mai fi vãzut. 19. Drumeþii :cum fac drumeþii în mers într-o searã cu lunã nouã. 20. Croitor : care are vederea slãbitã.„Este drept, spune Torraca, un adevãrat mic tablou într-un singur vers”. 23. Un duh : serBrunetto Latini, autorul celebrei enciclopedii medievale Livre dou Trésor, scrisã în franþu-zeºte, fiindcã, spune autorul, „la langue française cort parmi le monde et est plus delitable a
lire et a oïr que nule autre”. O prescurtare italieneascã a aceluiaºi tratat a fãcut-o BrunettoLatini însuºi ºi a numit-o Il Tesoretto. Rolul cultural al lui Brunetto Latini în Florenþa a fostde cea mai mare însemnãtate. Cronicarul Giovanni Villani (VIII, 10) ne spune cã a fost „marecãrturar al oraºului nostru ºi îndrumãtor ºi maestru în ce priveºte subþierea florentinilor ºia-i face dibaci sã vorbeascã frumos ºi sã ºtie sã cîrmuiascã ºi sã conducã statul dupã politicã”.Cît despre influenþa ce a putut-o exercita asupra lui Dante, nu ºtim mai mult de ceea cepoetul însuºi ne spune în acest episod. În orice caz, Brunetto Latini n-a fost „maestru al luiDante” decît în sens filosofic. Niciodatã Dante n-a mers la ºcoala lui Brunetto, dar în convor-birile lui înãlþãtoare bãtrînul învãþat (care ºi în politicã ocupase la Florenþa locuri foarteînalte) servi de mare imbold tînãrului începãtor, al cãrui talent extraordinar avusese meritulsã-l ghiceascã. 24. Minune : deoarece Dante cãlãtoreºte în Infern fiind încã în viaþã. 27. Atîtde stinse : a se construi : „N-avea pe chip conture atît de stinse spre a-mi fi o împiedicare îna-l recunoaºte”. 30. Ser : era un titlu care se dãdea notarilor, dupã cum messer se dãdea lacavaleri. 33. Latini : a se construi : „Sã nu te superi cã Brunetto Latini (adicã eu) îºi lasãpuþintel soþii lui de pedeapsã spre a vorbi cu tine”. Episodul este foarte delicat. BrunettoLatini este pedepsit pentru un pãcat foarte ruºinos ºi repugnant, din nenorocire foarte rãspîn-dit în Evul Mediu ºi printre oamenii demni din alte puncte de vedere, de cel mai mare respect.Deci atitudinea lui Brunetto faþã de Dante este ca a unui om care este în acelaºi timp ruºinatsã fie gãsit de un fost ºcolar al lui printre oameni care care s-au fãcut vinovaþi de un pãcat
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34 – „Te rog s-o faci – rãspunsei eu cu zel – ;de vrei, voi sta ºi-n loc, dacã, fireºte,mã las-acesta, cãci eu merg cu el.”
37 – „O, zise,-oricine din ãst stol s-opreºteo clipã-n loc, stã-n loc apoi o stanão sutã de-ani în ploaia ce-l izbeºte.
40 Deci mergi, ºi-ncet voi merge sub pulpanãºi-n goan-apoi umplea-voi ãst popas,s-ajung pe cei ce-ºi plîng eterna ranã.”
43 Eu nu-ndrãzneam al vãii mal sã-l las,sã merg la el, dar fruntea-mi sta plecatãcu-acel respect ce-umilu-l are-n pas.
46 – „Dar ce-ntîmplare,-a zis, ce soartã datãte-aduce-aici cît timp mai ai luminã ?ªi cine-i cel ce drumul þi-l aratã ?”
49 – „Acolo sus în viaþa cea seninãpierdutu-m-am – rãspunsei – într-o vale,pe cînd n-aveam etatea încã plinã.
52 De ieri din zori strãin luminii sale,pe cînd eu mã-ntorceam, ãst duh venit-aºi-acas-acum mã-ntorc pe-aceastã cale.”

34. ªi-am zis : Cît pot te rog sã faci astfel (b). 35. Voi sta ºi-n loc (a). 38. statue (a).
40. veniþi voi sub (b). 45. au (a).
aºa de ruºinos ºi se simte stingherit, fiindu-i chiar fricã sã se expunã la o umilinþã din partealui Dante, care s-ar putea face cã nu-l recunoaºte. De aceea vorbeºte în acelaºi timp afectuos,dar ºi prudent ºi cu oarecare diplomaþie (fiul meu... puþintel... sã nu te superi), toate expresiicare, de n-ar fi Brunetto pãtat de un astfel de viciu, nu s-ar potrivi cu legãturile care auexistat între el ºi fostul lui ºcolar. 34. Cu zel : în situaþia aceasta delicatã pentru amîndoi,Dante, care de obicei este destul de rezervat cu damnaþii, izbucneºte într-un elan de afecti-vitate ºi promite prea mult. Pricepînd drama ce se petrece în sufletul fostului sãu maestru,cuvintele ce i le adreseazã le rosteºte cu mult elan, cu zel, aproape conºtient cã exagereazã,dar fericit cã o face. Tot din cauza jenei care rezultã din situaþia lui delicatã adaugã cã va staîn loc dacã, fireºte, îl lasã Virgil. A promis cã va sta în loc ca sã vorbeascã cu Brunetto, darfrica lui de a-l jigni în susceptibilitatea care este o consecinþã a pãcatului lui ruºinos îl facesã se gîndeascã la posibilitatea cã Virgil nu-i va îngãdui aceastã oprire ºi precizeazã : dacã,
fireºte, mã las-acesta, ºi mai adaugã : cãci eu merg cu el. 40. Sub pulpanã : lîngã tine, dar,fiind Brunetto Latini ceva mai jos din cauzã cã Dante umblã pe malul ridicat al Flegetonului,pulpana hainei lui Dante aproape-i atinge umãrul. 42. Ce-ºi plîng : aproape cu scîrbã depropriu-i pãcat. Parcã ar încerca, dupã cum observã Parodi, „sã fie privit cu mai puþin dezgustºi cu mai multã milã”. Ranã : „rana pãcatului”, nu cum înþeleg unii comentatori : „pedeapsaveºnicã a pãcatului”. 45. În pas : þinîndu-mã cam pe urma lui, cum face cine umblã cu opersoanã demnã de cel mai mare respect. Este un semn al sufletelor mari respectul ce-l poartãpersoanelor de la care au învãþat ceva. 47. Mai ai luminã : mai trãieºti. 51. Plinã : înaintede a ajunge la culmea arcului vieþii, care, dupã cum spune Dante în Convivio (IV, 24), estela 35 de ani. La aceastã vîrstã, dupã cum s-a vãzut în cîntul I (v. 1), el capãtã conºtiinþã cãs-a rãtãcit, dar rãtãcirea a început cu mult înainte, din clipa cînd a murit Beatrice. 52. Strãinluminii sale : în text : „numai ieri i-am întors spatele”, adicã : „am ieºit din acea vale”.53. Acas- : fiindcã Dante se va întoarce pe pãmînt.
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55 Iar el atunci : – „De-þi vei urma ursita –în dulce[a] viaþã clar de-am desluºit –nu poþi greºi al gloriei port – vorbit-a –
58 ºi-aºa-n curînd de n-aº fi fost muritvãzînd [eu] ceru-n cît favor te arela munca ta cu mult te-aº fi-ntãrit.
61 Dar neamul cel ingrat ºi rãu ºi caredescins din Fiesole-ab antiquo þineºi-acum tot firea ce din munþi o are,
64 cu rãu îþi va plãti fãcutul bine.Dar drept va fi : prin spini cu boab-amarãce caut-un pom cu dulcile-i smochine ?
67 Porecla «orbi» din vechi strãvechi le-o darãcã-i neam semeþ ºi-avar ºi plin de urã ;de-a lor nãravuri vezi de te dezbarã !
70 Tu glorie-avea-vei într-aºa mãsurã,cãci toþi te vor vîna flãmînzi cu zor,dar iarba asta n-o s-o aibã-n gurã !
73 Sã-ºi fac-aceºti miºei nutreþ cît vordin înºiºi ei, dar cruþe planta vie,de creºte vruna prin gunoiul lor,
76 a cui sãmînþã sfînt-o sã re-nviepe foºtii-aici de-originã romanã,cînd cuib ajunse-a orice miºelie !”.
79 – „Sã nu-mi fi fost dorinþa-n totul vanãtu n-ai fi fost respins – rãspunsei eu –aºa-n curînd din firea cea umanã.

59. ºi ceru-n cît favor te are (a). Vãzînd ce-amic þi-e... (A). Am trecut în text partedin varianta (a) din cauza rimei. 63. barbare (a). ªi-acum... firii cei barbare (b).
65. Cãci printre-amarii spini (a). 69. Dar apa lor tu vezi sã nu (a). 73. Ãst neamde bestii facã-ºi ei cît vor (b). 78. Cînd fu zidit ãst cuib de (a).
55. De-þi vei : dacã am desluºit clar în dulcea viaþã ºi dacã îþi vei urma ursita, nu poþi greºilimanul gloriei. 61. Neamul cel ingrat : poporul florentin, care s-a coborît din Fiesole, aºezatpe o colinã foarte bogatã în piatrã, parcã a pãstrat ceva (în încãpãþînarea ºi îndãrãtnicia lui)din tãria acelor stînci. 66. Ce caut- : nu e de mirare ca un om cinstit ºi superior sã fie rãuvãzut în Florenþa. El se poate asemãna cu un smochin bogat în fructe dulci printre spini cuboabe amare. 67. Orbi : aceastã poreclã strãveche de „orbi” a fost datã florentinilor fiindcãs-au lãsat înºelaþi de Totila, cînd l-au lãsat sã intre în oraº, ºi din cauzã cã, mai tîrziu, s-aulãsat înºelaþi de pisani, primind ca bune douã columne de profir fals (Villani, II, 1 ; IV, 21).71. Vîna : te vor urî ºi vor cãuta sã te aibã în mînã, ca sã se rãzbune. 72. Iarba : de nu-ºi vorajunge scopul. În text, cu una din acele expresii voit grosolane ale lui Dante : „dar iarba vafi departe de þap”. 73. Nutreþ : în text : strame, paiele care sînt aºternute la vite. 76. A cuisãmînþã : în text : „în care (plantã) sã reînvie sãmînþa sfîntã a acelor romani care rãmaserãacolo, cînd Florenþa ajunse cuib de orice fel de miºelii”. 80. Respins : comentatorii înþelegtoþi respins din firea cea umanã ca echivalent cu mort. Nu cred însã (cu toate cã Tommaseociteazã un pasaj din Summa theologica a Sfîntului Toma : „E propriu fiinþei omeneºti ca
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82 Cãci stã ºi-acum adînc în gîndul meuºi trist mã face plinul de iubireºi scumpu-þi chip patern, cînd tu mereu,
85 tu mã-ndrumai sã tind spre nemurire,ºi cît îþi datorez nu voi tãcea,cît timp voi fi, s-o spui cu mulþãmire.
88 Pãstrez ºi scriu ce-mi spui de soarta mea,spre-a-mi tîlcui ce-alt text în sine-mbracão Doamnã-n cer, de-o fi s-ajung la ea.
91 Ci-atîta vreau sã ºtii curat, cã, dacãcu propria-mi conºtiinþã voi fi una,rãbda-voi sorþii tot ce-ar vrea sã-mi facã.
94 ªi poþi sã ºtii cã nu mi-e nouã-arvuna ;deci de-orice-ar fi nimic nu-mi va pãsaºi poarte-ºi roata-n placul ei Fortuna.”
97 Virgil atunci s-a-ntors spre dreapta sa,privindu-mã ºi : – „Bine ºtiu s-asculte –îmi zise rar – acei ce ºtiu pãstra”.
100 Dar eu mergeam, dorind sã ºtiu mai multe,cu ser Brunetto, ºi-ntrebai ce soþimai are-aici, distinse minþi ºi culte.

84. zi cu zi (a). 85. Îmi detei sfat (b) : Îndemn mi-ai dat (b). 95. înainte (a).
97. Pãrinte (a). 99. minte (a).
sufletul sã fie unit cu trupul”) cã Dante vrea sã vorbeascã numai de moartea lui BrunettoLatini ºi mi se pare a vedea aici ºi o aluzie la pãcatul lui de silnicie contra firii omeneºti.Fraza este voit îndoielnicã : ceea ce-i pare mai mult rãu lui Dante nu e cã maestrul lui amurit, dar cã îl gãseºte în Infern ºi printre pãcãtoºi de o speþã atît de josnicã. Fireºte cã nuputea sã-i arate milã lui din acest motiv, cãci ar fi fost o ofensã, ºi atunci ocoleºte prin cuvintecare, pe cînd au aerul de a regreta numai moartea lui Brunetto, lasã totuºi sã se vadã toatãdurerea lui pentru pedeapsa ºi starea josnicã în care îl gãseºte. 87. Cît timp : cuvintele luiDante sînt pline de cea mai mare duioºie faþã de Brunetto, ºi recunoºtinþa lui pentru imboldulce bãtrînul învãþat a binevoit sã i-l dea cînd era numai un tînãr începãtor e fãrã margini. Maiales conversaþiile înãlþãtoare, în cursul cãrora Brunetto îi arãta calea nemuririi, i-au rãmasînfipte în suflet. Ca om de litere, Dante nu prea avea mare stimã de el ºi în cartea lui De
vulgari eloquentia îl criticã pentru întrebuinþarea de cuvinte „neliterare ºi provinciale” ; caom, pentru pãcatul lui ruºinos, îl bãgã în Infern ; dar, spune Torraca, „în acest episod îi ridicãmonumentul, în care cu adevãrat încã trãieºte cãlãuza binevoitoare ºi înþeleaptã pe care elo avu în prima tinereþe”. 88. Ce-mi spui : povestirea nenorocirilor ce mi se vor întîmpla.89. Tîlcui : spre a-l pune alãturi cu ce spune (în sine îmbracã) un alt text (povestirea lui
Ciacco din cîntul VI) ºi pe care mi-l va tîlcui o Doamnã în cer (Beatrice), de-o fi s-ajung la ea.În realitate, cine în Paradis îi va tîlcui amîndouã prevestirile va fi strãmoºul sãu Cacciaguida,ºi nu Beatrice. Se vede cã pe urmã poetul s-a rãzgîndit ºi n-a urmat planul ce ºi-l hotãrîsela început. Probabil, dacã poetul ar mai fi trãit, ar fi înlãturat aceste mici nepotriveli.92. Una : dacã voi fi împãcat cu conºtiinþa mea. 94. Arvuna : un vechi comentator, aproapecontemporan cu Dante, explicã : „învoiala care este între omenire ºi Noroc, cã adicã cineintrã în lume trebuie sã se supunã Norocului ºi sã se mulþumeascã cu schimbãrile lui”.96. Fortuna : Norocul. 99. Ce ºtiu pãstra : ascultã bine acei care ºtiu sã-ºi aducã aminte deceea ce li s-a spus. 102. Distinse minþi : Dante nu întreabã de toþi, ci numai de aceia careîn viaþã au fost minþi distinse ºi culte.
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103 – „E bine pe-unii sã-i cunoºti ; dar poþisã laºi pe mulþi uitãrii sã-i consume,ºi-ar fi ºi timpul scurt sã-i spui pe toþi.
106 Pe scurt, au fost toþi clerici cu renumeºi oameni mari din lumea literatã,ºi toþi murdari de-acelaºi viciu-n lume.
109 Priscian e-n rînd cu tabãra-ntristatãºi-Acursius e, ºi-aici ºi pestilenþaputeai s-o vezi, vrun dor de-aveai vrodatã
112 s-o vezi, pe cea ce scoasã din Florenþade primul serv ºi-a dus sã-i aibã scrumuldin rãu întinºii nervi ai sãi Vicenþa.
115 Mai multe-aº spune, dar de-aici nici drumul,nici vorba s-o lungesc eu n-am putinþã,cãci vãd pe prund suind de colo fumul :
118 vin cei la cari eu n-am îngãduinþã.
Tresoro meu la inimã þi-l puicã-n el trãiesc, ºi n-am altã dorinþã.”

121 Se-ntoarse-apoi pãrînd în fuga luide-acei ce-aleargã spre postavul verdepe cîmpul veronez, ºi-aºa-l vãzui
124 cum fuge-acel ce-a-nvins, nu cel ce pierde.

106. Clerici : acest cuvînt devenise în Evul Mediu sinonim cu învãþat, fiindcã cultura eraaproape exclusivã a clericilor. De aceasta Villani, vorbind despre Dante, spune cã „a fostcleric mare cu toate cã era laic”. 109. Priscian : celebrul gramatic din Cezareea (Mauritania)din secolul al VI-lea dupã Cristos, autorul cãrþii Institutiones gramaticae, carte foarte rãs-pînditã în Evul Mediu. Dupã Torraca, Priscian ar fi pus aici pentru toþi maeºtrii de gramaticã,printre care acest josnic pãcat ºtim cã era destul de rãspîndit. 110. Acursius : Accursius dinBologna, fiul celebrului jurist Accorso da Bagnolo (1225-1293). A fost lector de drept civil la„Studiul” din Bologna ºi timp de mulþi ani la Universitatea din Oxford, unde a fost chematde Eduard I al Angliei. Pestilenþa : a se construi : „ªi aici puteai sã vezi, de aveai vreun dor,ºi pestilenþa aceea (episcopul florentin Andrea de’ Mozzi) ce, scoasã din Florenþa de primulserv (papa, care îºi zicea din smerenie Servus servorum Dei), s-a dus sã lase la Vicenza scrumuldin rãu întinºii nervi ai sãi”. Adicã : „Dacã ai fi avut dorinþa, ai fi putut vedea aici ºi peepiscopul Andrea de’ Mozzi, care, strãmutat de papa de la Florenþa la Vicenza, ºi-a lãsat acolorãmãºiþele pãmînteºti ale nervilor lui rãu întinºi din cauza pãcatului lui”. 117. Fumul : dupãcei mai mulþi comentatori, „praful ridicat de picioarele celor care aleargã” ; dupã Torraca,„aburii care se ridicã din rãnile ºi din gurile pãcãtoºilor” ; dupã Parodi, „fumul flãcãrilorbãtãtorite de picioare” ºi credem cã aceastã din urmã interpretare e cea mai bunã. 118. Îngã-duinþã : vine o ceatã cu care n-am voie sã stau. 119. Tresoro : marea enciclopedie compusãde Brunetto Latini în limba francezã veche ºi intitulatã Livre dou Trésor. 122. Postavulverde : la Verona, în fiecare an, în prima duminicã din postul Paºtelui, cu ocazia sãrbãtoririiunei victorii cîºtigate de Azzo d’Este asupra conþilor de San Bonifacio, se fãcea o alergare pejos, al cãrui premiu era un steag (palio) de postav verde.
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Cîntul XVI
Cercul al ºaptelea.

Cerculeþul al treilea : silnicii
împotriva firii

Convorbirea a trei fruntaºi florentinicu Dante. Plîngerile despre corupþiaFlorenþei (1-90)  Apariþia lui Gerionchemat de Virgil (91-136)

1 Eram ºi de-unde-acum s-aude binecãzînd ãst rîu cum sunã-ntr-alt ponorca zumzetul ce-l face-un roi de-albine.
4 Cînd iatã-n goanã trei, cu-acelaºi zor,s-au rupt, fugind [în pîlc de-o ceatã care]trecea prin ploaia asprei cazne-a lor.
7 Veneau spre noi toþi trei cu strigãt mare :– „Ia stai tu cel ce dupã haina luidin urbea noastrã cea coruptã pare !”.
10 O, ce de rãni pe trupul lor vãzuiºi proaspete ºi vechi arsuri ºi-urgie,încît mã-ncrîncen chiar ºi-acum cînd spui.
13 La glasul lor s-opri Virgil, iar miemi-a zis apoi : – „S-aºtepþi pe-aceºtia trei,ºi-i demn s-arãþi cu dînºii curtenie.
16 Ba cred cã dacã prin natura ein-ar ninge-atari vãpãi aceastã gurã,mai bine-ar fi ca tu sã mergi la ei”.

5. S-au rupt trei inºi din gloata cea fugarã (a). Fugînd trei umbre dintr- (a). 8. hainepari (a). 9. De ai noºtri om din nou corupta þarã (a) þara (c). 12. În cît le simtºi-acum în gînd, ºi-atari (b). 14. Aºa mi-a zis (a). 17. Ãst loc n-ar ninge-aºa arsurã (a).
1. Eram : cînd Brunetto se întoarse, lãsînd pe Dante. 2. Ãst rîu : Flegeton. Alt ponor :al optulea. 5. Ceatã : aceeaºi pe care Brunetto o vãzuse înaintînd ºi ridicînd praf în cîmpiacea nisipoasã. Sînt sufletele acelora care în viaþã au ocupat funcþii înalte, civile sau militare.8. Haina lui : care, dupã îmbrãcãmintea ta, arãþi sã fii florentin. 13. La glasul : cum Virgilîi auzi vorbind, se opri ca în faþa unor oameni de seamã, a cãror dorinþã trebuie satisfãcutã.17. Aceastã gurã : gura Iadului. 18. Mai bine : ca ºi în episodul lui Farinata, atitudinea
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19 Vãzînd cã stãm, ei iarãºi începurãanticul plînset, ºi-ajungînd apoitoþi trei deodat-o roatã se fãcurã.
22 ªi cum pîndesc atleþii unºi ºi goi,dintîi ºi timp ºi potrivitã stare,de-a-ncepe-a se-mpumna ºi-a-ºi da rãzboi,
25 aºa rotea, cu faþa fiecarespre mine-astfel cã gîtu-n sens contrarde-al tãlpilor fãcea a sa cãrare.
28 – „ªi-obrajii stinºi ºi arºi ºi-ãst loc amarde-þi fac de noi o scîrbã care-ntrecechiar mila ta – mi-a zis un ins –, mãcar,
31 mãcar a noastrã faim-atunci te plecesã spui ce om eºti tu, cã viu te-ncreziprin lumea morþii-aºa vegheat a trece ?
34 Acest pe urma cui rotind mã vezi,murdar ºi fãrã pãr cum e cu totul,avu mai mare rang de cum îl crezi.
37 El Guido Guera e, ºi-a fost nepotulValdradei celei bune, ºi-ncercatãºi spad-avu precum avu ºi votul.

19. Vãzîndu-ne cã stãm, ei re-ncepurã (c). 20. la noi (a). 21. din sineºi (c). 22. Cumau nãrav (a). Precum (c). 24. Spre-a (a). 26. Cãtrã mine (b). Oricare astfel (b).
28. Murdarii de (a). 31. cel puþin (a). 39. sfatul (a).
plinã de respect ºi admiraþie a lui Virgil pentru aceste umbre ne aratã, înainte chiar casã le aflãm numele, cã avem de-a face cu oameni de seamã. 20. Plînset : în text : felul obiº-
nuit, adicã obiºnuitul fel de a umbla ; nu mai alergarã, vãzînd cã cei doi poeþi se opriserã.21. O roatã : s-au aºezat în cerc, ca pentru a dansa. Motivul acestei aºezãri se va vedeaîndatã. 22. Pîndesc : ca ºi atleþii sau campiones (prin care în Evul Mediu se fãceau duelurilejudiciare : vestita „judecatã a lui Dumnezeu”) care, înainte de a începe lupta, se uitau la adver-sari ca sã gãseascã momentul ºi locul potrivit unde sã loveascã ; cu acelaºi interes ºi tot aºade fix, aceste trei suflete se uitã la Dante, care se va întoarce la Florenþa ºi va putea reîmpros-pãta faima lor. Interesul lor este aºa de mare, încît, chiar cînd aleargã în cerc ºi îi întorcspatele, faþa lor se întoarce înapoi în direcþie opusã miºcãrii lor. 28. ªi-obrajii : „dacã obrajiistinºi ºi arºi ai noºtri ºi ãst loc amar în care ne gãsim din cauza pãcatului ruºinos al nostruîþi fac o scîrbã de noi, care întrece chiar mila ta...”. 31. Te plece : sã te pleci. 33. Vegheat :aºa de bine cãlãuzit, aºa de sigur de tine. 37. Guido Guerra : s-a nãscut pe la 1220 dinMarcovaldo ºi Beatrice din Capraia ºi a rãmas orfan în vîrstã de 9 sau 10 ani, între 1229 ºi1230. În 1256, trimis fiind de comuna Florenþa în ajutorul aretinilor care aveau rãzboiul cuoraºul Viterbo, izgoni din Arezzo pe ghibelini ºi nu vru sã pãrãseascã oraºul decît dupã ce is-a plãtit o mare sumã de bani. Dupã bãtãlia de la Arbia (Infernul, X, 86), a fost cãpeteniaguelfilor izgoniþi din Florenþa. A luat parte cu aceiaºi guelfi la bãtãlia de la Benevento,împotriva lui Manfred. A murit în 1272. 38. Valdradei : un comentator vechi ne povesteºte :„Guido Guerra cel Bãtrîn luã în cãsãtorie pe Valdrada pentru o drãgãlãºenie care o vãzufãcînd în catedrala Florenþei, la o sãrbãtoare la care era de faþã ºi împãratul Otto al IV-lea.Fata era în tovãrãºia unei doamne ºi era tare frumoasã. Guido Guerra, glumind, spuse cã ova sãruta ; fata îi rãspunse cã nici el, nici altcineva n-ar putea face asta, decît fiind bãrbatulei. Contele Guido, apreciind rãspunsul înþelept, o luã de soþie în faþa împãratului”. 39. Spad- :a fost un om de valoare ºi în timp de pace, ºi în timp de rãzboi.
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40 În dosul meu þãrîna e cãlcatãde Teghiaiu Aldobrand, cui trebuiamai multã sã-i fi dat voi cinste-odatã.
43 Iar eu ce-mi duc cu-aceºtia crucea measînt Iacob Rusticuci ºi-mi fu pieriremai mult decît orice nevasta rea.”
46 Sã fi putut avea de foc scutire,sãream la ei acolo-n flacãri drept,cã-mi da maestru-ntreaga sa-nvoire ;
49 cum îns-aveam numai arsuri s-aºtept,învinsã-mi fu de fricã buna vrerece dornic mã fãcea sã-i strîng la piept.
52 – „O, nu dispreþ – rãspunsei –, ci durerede starea voastrã m-a cuprins deodatãºi mult va fi pînã s-o simt cã-mi piere,
55 de-ndatã ce-acest domn al meu ºi tatãcuvinte-a spus din cari vãzut-am binecã oameni demni, cum voi sînteþi, s-aratã.
58 Din þara voastrã-s eu ; ºi-a voastre plinede faimã nume-oricînd le-am onoratºi scrise port a voastre fapte-n mine.

42. glasul (a). 43. cu dînºii (a). 46. Atunci de-aº fi avut de foc (a). De-aº fi (c).
48. ºi maistru (a). 50. avui de (a).
41. Teghiaiu : fiul lui Aldobrando degli Adimari (Infernul, VI, 79) ; a reprezentat Florenþa înpacea cu Volterra (12 iulie 1237), a fost podestà în San Gimignano în 1238, în Colle diVal d’Elsa în 1239, în Arezzo în 1256 ºi în Volterra în 1259. Una din cele douãsprezece cãpe-tenii florentine pentru expediþia militarã la Siena, pe care totuºi el nu o aprobase ; una dincãpeteniile florentine în 1260 pentru suburbia Porta a San Piero. Cavaler „de mare seamã înmînuirea armelor” îl numeºte Boccaccio ºi „înþelept ºi viteaz în arme ºi de mare autoritate”îl numeºte Villani (VI, 77). Fãcu testament cînd era pribeag la Lucca în 1261 ºi trãia încãanul urmãtor. Cã, printre contemporani, se bucurã de mare renume aratã faptul cã a fostchemat podestà în atîtea oraºe. Demnitatea de podestà în vechile comune italiene din EvulMediu nu putea fi ocupatã de un concetãþean, care cu greu ar fi putut sã se arate nepãrtinitorîn luptele politice, aºa de dîrze pe vremea aceea, ale diferitelor partide : guelfi ºi ghibelini,„albi” ºi „negri”, Geremei ºi Lamertazzi, Capuleti ºi Montecchi º.a.m.d. Ca podestà deci sechema dintr-alt oraº un om de bine, aproape totdeauna nobil sau cavaler, renumit pentrudreptatea ºi dãrnicia sa, aceastã demnitate purtînd cu sine deosebite cheltuieli „de repre-zentanþã”. 42. Mai multã cinste : face aluzie la expediþia împotriva oraºului Siena, pe careTeghiaio îndemnase pe florentini sã n-o facã ºi care pricinui Florenþei marea înfrîngere de laMontaperti. 44. Iacob Rusticuci : ceea ce ºtim despre el este cã în 1254, împreunã cu Ugodella Spina, fãcu, ca procurator al comunei Florenþa, tratative de alianþã cu þinuturi ºi oraºedin Toscana ºi cã, dupã bãtãlia de la Montaperti, ghibelinii îi dãrîmarã casele ce le avea lîngãacelea ale Aldobrandilor la San Michele din Palchetto. A fost, dupã Ottimo, din anturajul luiCavalcanti. 45. Nevasta rea : nesupusã. Cautã a micºora vina pãcatului lui împotriva naturii,fãcîndu-ne sã înþelegem cã rãutatea soþiei lui l-a fãcut sã urascã femeile. 51. Sã-i strîng lapiept : din cauza faimei lor ca oameni de seamã. 54. Mult va fi : tace mult timp pînã cîndva dispãrea. 57. Cã oameni demni : nu dispreþ, ci durere m-a cuprins de starea voastrã,de-ndatã ce Virgil mi-a spus cuvinte din care am înþeles cã am înaintea mea (s-aratã) oamenidemni ca voi.
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61 Eu las pelinul ºi dulci poame cat,de-un duce-adevãrat promise mie,ci-ntîi pînã la centru-o sã strãbat.”
64 – „Mult timp în membre sufletul sã-þi fiestãpîn – mi-a zis alt duh –, ºi-aºa cum vreisã laºi pe urm-o faimã-n lumea vie,
67 mai dã Florenþa ºi-azi ca de-obiceivalori în fapte ºi-n deprinderi bune,ori totu-i azi gonit din sînul ei ?
70 Cãci nou sosit la plîns aci-n genuneVilhelm Borsiere-atîta de nesigurine face-a fi, ºi triºti, cu ce ne spune.”
73 – „Poporul nou ºi iuþile cîºtigurite fac fãrã de cumpãt ºi-ngîmfatã,Florenþo,-ncît te zbaþi acum în friguri !”
76 Aºa vorbii cu fruntea ridicatã.ªi-acum toþi trei priveau aºa-ntre sinecum faci privind spre-o vorb-adevãratã.
79 – „De-þi este lesne-oricînd atît de plinerãspunsuri – ei mi-au zis – sã dai oricui,ferice tu, cã spui ce ºtii cã-i bine.

67-68. Mai sînt ºi-acum virtuþi ca de obiceiu. ªi o... (A). Am trecut în text vari-anta (b) fiind (A) incomplet. 68. fapte bune (a). 71. Borsiere. 73. avere [-mbogãþire] (a).
75. fiere (a). 76. strigai (a). 79. ªi-au zis (a). 80. Rãspunsuri tu sã dai oricînd ºi
oricînd ºi-ori (a). 80. Atunci : „De poþi atît de (b).
61. Pelinul... poame : fug de pãcat ºi caut pacea ºi fericirea cereascã. Face aluzie la pãdureadin care a pornit pentru cãlãtoria lui spre cer, trecînd prin Infern ºi Purgatoriu. 62. Duce :Virgil (vezi Infernul, I, 118). 63. Centru : pînã la centrul pãmîntului, adicã : „trebuie sã strãbatîntregul Iad”. 64. Mult timp : aºa sã dea Dumnezeu ca sufletul sã-þi fie mult timp stãpîn înmembre ºi sã laºi pe urma ta o faimã bunã în lumea celor vii, dupã cum tu vei binevoi sã-mirãspunzi la aceastã întrebare a mea : „Mai dã Florenþa ºi azi, ca de obicei, oameni de valoareîn fapte ºi deprinderi bune, ori azi orice lucru bun e gonit din sînul ei ?”. 71. Borsiere :„cavaler de curte, om foarte manierat ºi înzestrat cu multe daruri”, despre care Boccacciopovesteºte o plãcutã înþepãturã împotriva zgîrcitului genovez Ermino Grimaldi. Sosit de puþintimp în Iad, a adus veºti urîte din Florenþa, pe care Rusticucci doreºte sã afle de la Dantedacã sînt adevãrate. 73. Poporul : în loc de a rãspunde direct lui Rusticucci, Dante izbuc-neºte într-o apostrofã la adresa Florenþei. Poporul nou : oameni care s-au ridicat de jos ºiau venit în oraº de la þarã. Florenþa suferea în epoca lui Dante de o adîncã prefacere socialã.Oameni de origine foarte josnicã, îmbogãþiþi prea repede prin comerþul lor mai ales cu Franþa,se ridicaserã pînã la demnitãþile cele mai înalte ºi vechiul popor florentin de baºtinã seamestecase cu cei veniþi de la þarã, castelani mai toþi de prin împrejurimile oraºului, miciiboieri de la þarã foarte ambiþioºi ºi activi, care aduseserã cu ei un fel de ferment nou înalcãtuirea socialã a oraºului. Dante, ca vechi florentin bãºtinaº, dã asupra lor toatã vinatulburãrilor interne ale Florenþei. Trebuie însã recunoscut cã, împreunã cu neajunsurile deneînlãturat pe care orice prefacere socialã le aduce cu sine, aceºti oameni aduserã cu ei dela þarã ºi simþul lor puternic al realitãþii, voinþa lor nestrãmutatã ºi o putere de acþiune,care, în felurite ocazii, furã de mare folos Florenþei. 78. Spre-o vorb- : cînd cineva ascultão vorbã adevãratã.
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82 Iar dac-o fi sã ieºi din locul buiºi-ai iarãºi sã revezi frumosul soare,cînd drag þi-o fi sã zici de Iad : eu fui !
85 fã ºi de noi cuvînt printre popoare !”ªi, cercul rupt, în graba de-a se ducepãreau toþi trei cu aripi la picioare.
88 Nu poate-atît de iute-un om s-apucesã zic-amin, cum ei ne-au ºi apus,deci bine vru sã plece ºi-al meu duce.
91 Iar eu urmai, ºi nu mult drum ne-am dus,ºi-urla de-aproape-atît ãst rîu la vale,cã nu ne-am fi-auzit ce ne-am fi spus.
94 Precum din Monte Viso apei saledintîi spre Ost îºi taie curs acelpîrîu ce-n stînga pe-Apenini ia cale
97 ºi-n munþi numit e Aquacheta el’nainte-a ce s-ajungã pe cîmpiespre-a fi la Forli-apoi numit altfel,
100 cãzînd din Alpi pe-o rîpã cea pustiedin sus de Benedict unde-ar puteasã fie-azil de-ajuns ºi pentr-o mie,
103 aºa cãzînd din ruptul mal vuiaºi-acoalea cursul tulburei vîlcelecã-n scurtã vreme-ai asurzi de ea.
106 O sfoar-aveam în jurul coapsei melepe-atunci ºi eu, ºi-ades cu ea crezuisã prind pantera cu pestriþã piele.

83. iar ai (a). 88-89. Sã zic-Amin nu poate-un om s-apuce (a). În timpu-n care ei
ne-au ºi (a). 92. ªi-astfel urla (a). 100. rîp-a sa pustie (a). vueºte (a).
82. Bui : italienism în loc de „întunecos”. 83. Soare : de te întorci sus pe pãmînt. 84. Cînddrag : cînd te vei gîndi la cãlãtoria ta prin Iad ca la ceva trecut. 85. Fã... cuvînt : dã oamenilorrãmaºi în viaþã veºti despre noi. 86. Cercul : roata. 89. Ne-au ºi apus : au dispãrut vederiinoastre. 92. Ãst rîu : Flegeton. 96. Pîrîu : Acquacheta (apã liniºtitã), care izvorãºte de laMonviso, unde se despart Apeninii de Alpi. 99. Altfel : Montone. 101. Benedict : San Benedettodell’Alpe, tîrg care îºi luã numele dintr-o vestitã badia de cãlugãri benedictini întemeiatã deSfîntul Romuald. 102. Azil pentru o mie : în mînãstirea care era atunci aproape goalã s-arputea adãposti o mie de cãlugãri. Alþii interpreteazã, dupã mine greºit, cã „apa rîului vuieºteaºa tare, deoarece cade deodatã (pe o rîpã) într-un loc unde ar trebui sã fie primitã de o miede rîpi”, adicã „rîul n-ar veni aºa dacã, în loc de a se prãbuºi deodatã, ar curge liniºtit dinrîpã în rîpã”. În rezumat, apa rîului Flegeton cade în cercul urmãtor cu un val asemãnãtorcu acela cu care rîul Montone cade din munþii (Alpi e întrebuinþat aici în sens generic) de laSan Benedetto. 106. O sfoar- : Dante, dupã cum se pare, era încins cu o coardã care s-arputea prea bine sã ºi fie cordonul franciscan. Virgil, ca sã cheme pe Gerion, aruncã aceastãcoardã în prãpastie. Cît despre interpretarea alegoricã a acestui pasaj, comentatorii nu preasînt de acord. Dat fiind cã Gerion este simbolul fraudei, coarda ar trebui sã fie simbolul virtuþiicontrare : sinceritatea. Dante însã pune coarda aceasta în relaþie ºi cu pantera, simbolul
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109 Întreag-acum din jur mi-o desfãcui,aºa precum Virgil avut-a dorulºi-apoi, fãcutã ghem, i-o-ntinsei lui.
112 Spre dreapta-ntors cu ea conducãtorul,ºi nu departe de prãpastie stîndîn negrul hãu subt el îi dete zborul.
115 Ieºi-va lucru nou, gîndeam, fireºtela noul semn, la care-atent fuseicît stã Virgil de-atent ºi-l urmãreºte ;
118 ah, ce precaut cat-a fi cu-aceicari vãd nu numai fapta cea de-afarãci-adînc pãtrund cu mintea ºi-n idei !
121 Iar el mi-a zis : – „Curînd o sã rãsarãce-aºtept aici, ºi ce visezi tu-n tinevederii tale-ndat-o sã-i aparã”.
124 Cît poþi, cînd pare-un adevãr, creºtine,c-ar fi minciunã, tu sã-l taci mereu,cãci fãr’ de vinã poþi pãþi ruºine –
127 ci-aici nu pot sã tac, ºi iatã eu,creºtine, jur pe-aceast-a mea cîntare,ºi-aºa precum o lungã viaþã-i vreu,
130 cã-n negrul aer gros vãzui c-apareplutind ceva, de jos, cumplit de-ajunssã tulbure pe-un om oricît de tare ;
133 precum se-ntoarce-acel ce s-a scufunsca sã descurce-ancora cînd se prindede stînci ori de-alt vrun lucru-n mare-ascuns,
136 se-nfige-n tãlpi ºi-ntreg în sus se-ntinde.

113. Vãzui cã lîng-abis cu ea s-opreºte (a). 116. pe care ochii mei (a). 117. Vedeauce-atent (a). v. ºi-l ur. (a).
desfrîului, ºi atunci ar trebui sã însemne castitatea. De fapt, pantera nu se ºtie bine dacãsimbolizeazã desfrîul, invidia ori rãutatea ºireatã. În acest din urmã caz, interpretarea sforiica un simbol al sinceritãþii s-ar potrivi cu simbolul panterei (rãutatea maliþioasã) ºi cu cel alGerionului (frauda). Eu unul cred cã aici e vorba de ºiretenia cea bunã a omului înþelept, careîi serveºte de a-l apãra ºi de ispitele pãcatului trupesc, ºi de cursele oamenilor înºelãtori. „Sãfiþi isteþi ca ºarpele ºi naivi ca porumbelul” se zice în Evanghelie (Matei, X, 16). 118. Ah, ceprecaut : trebuie sã fii cît se poate de precaut cu acei care, ca Virgil, nu numai cã vãd faptele,ci pãtrund chiar în gîndurile noastre ! 127. Cît poþi : a se construi : „Creºtine, cînd un adevãrpare c-ar fi o minciunã (pare de necrezut), tu, cît poþi sã-l taci mereu, cãci, fãr’ de vinã, aiputea pãþi ruºine”. 133. Precum : vãzui cã apare de jos ceva plutind în aerul negru, precum seîntoarce la suprafaþa apei înfigîndu-se în tãlpi ºi întinzîndu-se în sus cel care era scufundat...
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Cîntul XVII
Cercul al ºaptelea.

Cerculeþul al treilea: silnicii
împotriva artei (cãmãtarii)

Monstrul Gerion (1-27)  Cãmãtarii(22-81)  Poeþii, pe spatele luiGerion, coboarã în Vãi-Rele (82-136)

1 „Vezi monstrul cel ce coada ºi-o ascute,spre-a trece munþi ºi-a sparge-orice tãrie ;o, vezi pe cel ce-ntreaga lume-o-mpute !”
4 Aºa-ncepu Virgil sã-mi spuie mie,iar fiarei printr-un semn i-a spus : – „Sã sui”,la drumu-acel de piatrã ca sã vie.
7 ªi-acel scîrbos al fraudei chip, vãzuic-a scos, venind, întregu-i trunchi afarã,dar nu ºi-a tras pe mal ºi coada lui.
10 Un om în toate just putea sã-þi parãdin tot aspectul blîndei sale feþe,ci ºarpe-ncolo-ntreg aceastã fiarã.
13 Flocoase douã brînci, ºi noduleþeavea pe piept, pe coaste ºi pe spate,ºi multe-apoi rotiþe-n mii de feþe.

1. -nþepãtoare (a). Priveºte monstrul cozii înþepate (c). 2. Ce-a trece (c). 3. ªi-acel ceumple lumea de putoare (c). 4. vorbindu-mi (c). 5. i-a dat semn ca-n malul scund (b).la malul scund (a). de sub val (a). ªi un semn fãcu spre cel s-arãtase (c) apãruse (c).
6. De marmurã (a). de marmurã la noi (b). 7. Vãzui fiind (a). îºi puse (b) rãmase (c).
9. sa pe prund (a). aduse (c).
1. Monstrul : Gerion, simbolul fraudei. 2. Munþi : frauda învinge orice rezistenþã. 5. Sã sui :Virgil, ca fiara sã vie la drumul acela de piatrã, i-a spus c-un semn : „Suie-te”. 10. Un om :a se construi : „Aceastã fiarã putea sã-þi parã un om”. 13. Noduleþe : ca la unele reptile ºi labroaºtele rîioase. Toate aceste noduleþe, rotiþe ºi culori variate aratã aspectele multiple ºiatrãgãtoare ale fraudei.
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16 Tãtarii-ori turcii-n firul ce se bateºi-n cel urzit n-au scoarþe mai cu flori ;nu þese-Arahne-urzeli mai delicate.
19 Precum la mal stau luntrii uneoric-un cap pe prund, iar altul le pluteºte,sau cum la nemþii cei îndopãtori
22 castorul stã gãtit de-a prinde peºte,aºa la malul trist ce-ncunjuraprundiºul ars sta fiara ce-ngrozeºte.
25 Întreaga coadã-n gol ºi-o flutura,în sus zbãtîndu-ºi furca-nveninatãce-asemeni scorpiei ac în vîrf purta.
28 Virgil atunci mi-a zis : – „Acum ne catãpuþin sã-ntoarcem calea noastrã pînãla fiara rea ce-acolo stã culcatã”.
31 În jos luînd deci calea pe-altã mînã,distînd de mal cam zece paºi ne-am dus,spre-a fi feriþi de foc ºi de þãrînã.
34 Cînd fui ajuns la ea, vãzui mai sus,dar nu cu mult, un stol de umbre careºedea pe lîng-abis, în ploaie pus.
37 ªi-a zis Virgil : – „Spre-a ºti deplin ce areîn ea ºi-aceastã tind-a vãii, du-tela ei – mi-a zis – ºi vezi-le-a lor stare.
40 Dar scurte fie-þi vorbele-ncepute.Eu pîn-atunci pe monstru am sã-l facspãtoasa ceaf-a lui sã ne-o-mprumute”.

16. Cum Perºii-or Turcii (a). 18. ªi n-are-Arahne (a). 25. vîntura (a). 27. cu acera (a). 32. drumul (a). 34. Luînd deci calea-n jos, ºi pe (b).
16. Tãtarii : comparã pielea pestriþã ºi coloratã a lui Gerion cu covoarele turceºti ºi cuþesãturile tãtarilor, despre care Marco Polo spune cã erau meºteri în a lucra „þesãturi demãtase ºi de aur cu fiare ºi pãsãri” (Milione, XIX). 18. Arahne : faimoasa þesãtoare din Lidia,care a fost schimbatã în pãianjen de Minerva, mîniatã împotriva ei, fiindcã o întrecuse în artade a þese. Întrecerea între Arahne ºi Minerva este povestitã de Ovidiu în cartea a VI-a din
Metamorfozele sale, unde se ºi descrie (vv. 103 ºi urm.) pînza în care Arahne reprezenta rãpireaEuropei, pãþaniile Ledei, Danaei ºi a multor altora, „dînd tuturor chipul ºi culoarea lor”, încîtînsãºi Minerva nu putu sã gãseascã nici un cusur. 21. Îndopãtori : alþii interpreteazã :murdari. Dante însã întrebuinþeazã cuvîntul lurchi, ºi în latina medievalã lurche înseamnãmîncãcios, lacom. Dante putu sã vadã pe nemþii trimiºi de regele Manfred în ajutorul floren-tinilor surghiuniþi, care cu acea ocazie se îmbãtarã toþi ºi se arãtarã foarte mîncãcioºi. Dealtfel, ºi Tacit spune, în Germania lui, cã germanilor nu le este ruºine sã petreacã nopþichefuind. În tot Evul Mediu aveau faimã de beþivi, încît Fazio degli Uberti îi numeºte „porcibeþivi ºi desfrînaþi”. 28. Ne catã : sã cãutãm. 32. Distînd : departe, este un italienism (cf. it.
distante). 33. Foc : focul care plouã din cer ºi þãrîna, adicã nisipul arzãtor, care este pedeapsasufletelor osîndite în acest cerc. 35. Un stol : cãmãtarii, adicã silnicii împotriva artei.38. Tind- : vestibul. 41. Pîn-atunci : pe cînd tu vei vorbi cu acele suflete, eu voi convinge pe
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43 Deci singur eu prin cel din urmã sacal vãii-a ºaptea mersei aºadarãla triºtii-aceia cari-acolo zac.
46 Prin ochi zvîcnea durerea lor afarã ;iar mîinile, drept scut, mereu le miºcãde-aprinsa þãrnã jos, iar sus de parã,
49 cum face vara cîinele moriºcãacum din labe,-acum din botul lui,cînd muºte-ori purici ori tãuni îl piºcã.
52 La mulþi privirea þintã mi-o þinuipe-obrajii copþi de crîncena lor plagãºi nu-i puteam cunoaºte, dar vãzui
55 cã toþi aveau la gît cîte-o desagã,distincte-avîndu-ºi semnul ºi factura,iar ei pãreau c-o sorb din ochi de dragã.
58 ªi, cum purtam rotind cãutãtura,vãzui pe-un galben sac ceva ce-aveade-albastru leu ºi chipul ºi statura.
61 ªi-urmînd mereu cu cercetarea mea,vãzui pe-alt duh c-o pungã purpurieºi-o gîscã albã ca de unt pe ea.
64 ªi-alt duh, c-o scroafã grasã ºi-azuriepe albu-i cîmp semnat avîndu-ºi sacul :– „Ce faci – mi-a zis – tu-ntr-astã colivie ?
67 Hai, pieri ! ªi viu de-þi faci pe-aicea placul,sã ºtii de-al meu vecin Vitaliancã-n stînga mea aci-ºi va face veacul.

48. Ce-n... acolo (a), rãii-acei ce-n trista (b). 49. svîcneºte (a). 49-50. Precum dinlabe ºi din bot moriºcã (a). Un cîne face vara-n ciuda lui (b). 60. chip statul (a).
monstru sã ne împrumute ceafa lui spãtoasã ca sã coborîm la vale în fundul prãpastiei, aºezaþipe ea. 43. Din urmã : al treilea cerculeþ din cercul al ºaptelea, unde sînt pedepsiþi silniciiîmpotriva artei. 45. Triºti : din cauza pedepsei groaznice la care sînt osîndiþi. 48. De-aprinsa :din cauza aburilor care se ridicã de pe nisipul fierbinte. 59. Sac : fiind vorba de cãmãtari,fiecare din ei îºi are atîrnatã de gît o pungã cu emblema familiei sau ceva care face aluzie lanumele lor. Era obiceiul în Evul Mediu de a purta la cingãtoare o pungã cu emblema familiei.De aici ºi din faptul cã în pravila din Padua se aflã cã vinovaþii de cãmãtãrie erau con-damnaþi sã aibã chipul zugrãvit în palatul comunei cu o pungã ce le atîrna de gît, Dante aluat ideea de a pedepsi astfel acest soi de condamnaþi. 60. Albastru leu : leul albastru pefond de aur era emblema familiei florentine Gianfigliazzi. Se pare a fi Catello di RossoGianfigliazzi, despre care cronicarii ne spun cã se ocupa cã zãrãfia „in partibus ultramon-
tanis”, adicã probabil în Franþa, unde lombard (italian) era sinonim cu cãmãtar, dupã cum înItalia caorsino (locuitor din oraºul Cahors) avea aceeaºi însemnãtate. 63. Gîscã : o gîscã albãpe fond roºu era emblema unei alte familii florentine (Obriachi), despre care Iacopo dellaLana ne spune cã „au fost de un neam strãvechi ºi straºnici cãmãtari”. 64. Scoarfã : proprie-tarul pungii cu o scroafã azurie pe cîmp alb se pare a fi Reginaldo degli Scrovegni din Padova,despre care se povesteºte cã pe patul de moarte a cerut sã fie îngropat cu cheile lãzii lui debani. 67. Hai, pieri : îi este ciudã cã Dante îl vede într-o tovãrãºie aºa de josnicã. ªi viu :
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70 Aci-ntre florentini sînt paduanºi-mi urlã toþi de m-asurzesc cu glasul :o, de-ar sosi eroul suveran
73 cu punga cu trei þapi !”. ªi-ntoarse pasulºi scoase limba din strîmbata-i gurãcum face-un bou cînd dã sã-ºi lingã nasul.
76 Eu fric-avînd cã stînd peste mãsurãmîhnesc pe-acel ce-a zis sã fiu grãbit,lãsai aceastã trist-adunãturã ;
79 pe duce mi-l gãsii acum suitpe largul spate-al fioroasei baleºi-a zis : – „Acum fii tare ºi-[oþelit].
82 Pe-asemeni scãri vom merge-aici la vale !Voi sta-ndãrãt, ca-n faþã-mi sã te þinspre-a nu te-atinge-otrava cozii sale”.
85 Cum cei ce-s prinºi de friguri cînd le vinfiorii rãi ºi-au unghii-nvineþite,vãzînd ºi-o umbrã-ngheaþã pe deplin,
88 aºa fui eu la vorbele rostite,dar ºi ruºine-avui ºi fui ca slugacu bun stãpîn cînd dã porunci rãstite.
91 Pe-acele spete largi sãrii cu fugaºi „strînge-mã la tine”-am vrut sã spui,dar nu-mi ieºi, cum vrui sã-mi iasã ruga,
94 dar el, pe care scut eu mi-l avuimai sus, m-a prins în braþe-al meu pãrintede-ndatã ce suit pe fiarã fui.
97 ªi-a zis : – „Acum, Gerione, ’nainte !Largi cercuri fã ºi lin îþi fie joculºi noua ta povarã-þi fie-aminte !”.

77. pe cel ce scurtã vreme dete (a). 79. spete (a). 93. ªi (a).
„dacã eºti mort n-ai ce cãuta aici, cã n-ai fost cãmãtar ; iar dacã faci aceastã cale ca viu, aflãcã al meu vecin este Vitalian di Guglielmo del Dente”. Ca suflet josnic ce este, crede a-ºimicºora ruºinea denunþînd numele unui alt cetãþean din Padova, despre care s-au gãsit ºidocumente contemporane care confirmã pãcatul lui de cãmãtãrie. 73. Trei þapi : aici comen-tatorii nu sînt de acord : becco în italieneºte are înþeles de „þap” ºi de „cioc”. Se pare însã cãemblema familiei Buiamonte, cãreia îi aparþine acest condamnat (Gianni Buiamonte), eratrei ciocuri de vulturi, ºi nu trei þapi, cum au crezut comentatorii mai vechi. Pãcãtosul apasãasupra faptului cã se gãseºte într-o mulþime de florentini (care aºteaptã sosirea tot dinFlorenþa a celui mai mare cãmãtar) ca sã se rãzbune pe Dante, dupã cum ar fi vina lui cã l-arecunoscut. 77. Pe-acel : Virgil. 80. Bale : Gerion. 83. Ca-n faþã-mi : aici sensul alegoric esteclar : raþiunea omeneascã sugereazã lui Dante sã ia astfel de atitudine, încît sã-l punã laadãpost de otrava înºelãciunii (Gerion). 98. Jocul : miºcarea aripilor, coborîtul. 99. Noua :neobiºnuitã.
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100 Precum din mal o luntre-ºi scoate cioculºi-ncet se dã-ndãrãt, aºa fãcuºi cînd simþi cã-i larg în juru-i locul :
103 întoarse coada unde capu-i fu,miºcînd cu ea, ca ºi-un þipar, ºi-o-ntinseºi vînt sub el cu labele bãtu.
106 Mai mare-o spaimã nu cred eu cã-l prinsepe Faeton cînd frînele scãpat-aºi cerul, precum vezi ºi-acu,-l aprinse,
109 nici cînd Icar sãrmanu-nfierbîntatade pe-aripi cearã ºi-o simþea cã-i picãºi „rãu þii drumul” tatãl i-a strigat,
112 decît a mea, cînd mã vãzui, adicã,cã stau în aer, de-orice parte-n gol,ºi-afar’ de fiarã nu mai vãd nimicã ;
115 dar ea pluteºte lin, fãcînd ocol,scoboarã-ncet, dar nu-i simþeam plutireadecît de jos ºi-n faþ-un vînt domol.
118 Subt noi la dreapta s-auzea vuireacumplitei guri fãcînd un zgomot marede-aceea-n jos plecai puþin privirea,
121 ºi-abisul mã-ngrozi cu mult mai tare,cãci urlete-auzii, vãzui ºi focuriºi-ntreg mã strînsei ghem de spaimã mare.
124 Ce-ascuns fu-ntîi vãzui apoi pe-alocuriprecum roteam trecînd prin mari ororice-ntruna tot sporeau din mii de locuri.
127 Ca ºoimul stînd pe-aripi mult timp aori,nevrînd nici paseri, nici momeli, ºi facesã-i strige-al sãu stãpîn : – „Acum scobori !”

101. dus (a). 103. -n sus (a). 105. adus (a). 109. picã (a). 109-110. ªi nici Icar sim-þind înfierbîntata/ De soare cearã aprinsã cum caldã (b). 111. tata (a). 112-114. Peo foiþã de þigarã : adicã [fricã] Cã-n aer gol eu de orice parte cat ( ?)/ ªi afar’ de fiaranu mai vãd nimicã (x). 114. Pe-un monstru (b). 119. Acest vers se gãseºte scrispe margine.
100. Ciocul : prora. 107. Faeton : fiul Soarelui ºi al Climenei, care, dupã cum se spune în
Metamorfozele lui Ovidiu (II, 178), obþinu sã mîne caii tatãlui sãu, dar, neºtiindu-i înfrîna ºigreºind drumul, cãzu din cer dupã ce a ars o parte din el, care azi se numeºte Calea Laptelui.109. Icar : fiul lui Dedal, care, pentru a fugi din Creta, îºi fãcu aripi de cearã, dar, apro-piindu-se prea mult de soare, s-a topit ceara ºi a cãzut în mare. Dante traduce aici aproapeliteral cuvintele din Metamorfoze (VIII, 231) : „Icare, dixit, Icare dixit, ubi es ? qua te regione
requiram ?”. 119. Cumplitei guri : gura Iadului. 124. Vãzui : apropiindu-mã. 127. Aori : demulte ori. 128. Nevrînd : în text : „nevãzînd”. Momeli : este vorba de un instrument de vînã-toare fãcut cu douã aripi lipite în vîrful unei vergele pentru a ademeni ºoimul ca sã coboare.129. Acum scobori : în text : „vai, tu scobori !”.
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130 se lasã-ncet ºi zboarã fãr’ de paceîn sute de rotiri, departe-apoide domn s-aºazã mînios ºi tace ;
133 în fund astfel Gerion pe-amîndoisub poalele înaltei rîpi ne puseºi-abia simþind cã-i descãrcat de noi
136 ca ºi-o sãgeatã de pe arc se duse.

131. Departe : de fricã sã nu fie pedepsit cã n-a prins nimic.
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Cîntul XVIII
Cercul al optulea.

Valea întîi ºi a doua :
pezevenghii, seducãtorii

ºi linguºitorii

Descrierea Vãilor Rele (1-21) Seducãtorii pentru alþii (22-67) Seducãtorii pentru ei înºiºi. Iason(68-99)  Linguºitorii (100-136)

1 Un loc e-n Iad, Vãi-Rele se numeºtede piatrã-ntreg cu faþã ruginie,cum e ºi ’naltul mal ce-l cercuieºte.
4 În centru-acelui blãstãm de cîmpiecãscat se vede-un puþ ºi larg ºi-afundal cãrui chip la timp îl voi descrie.
7 Iar spaþiul cît rãmîne-i loc rotundcît e-ntre puþ ºi rîpa asta mareºi-n zece vãi se-mparte-ntregu-i fund.
10 Precum e locul unde spre-apãrarea zidului se vãd pe sub casteleun ºanþ urmînd pe-alt ºanþ în numãr mare,
13 aºa erau fãcute-aici ºi ele.ªi-aºa cum vezi ºi punþi care sã treacãpe-alt mal, din pragul ãstor citadele
16 asemeni punþi din poala stîncii pleacãºi peste gropi ºi valuri necurmatmerg pînã-n puþ ce rupte-n el le ’neacã.

4-5. Drept centru-acestui blãstem/ Se casc-un puþ, cumplit de (b). 7. Deci brîul[cuiga ?] cît (b). 8. înaltul zid, ºi are (a). Din puþ pînã (b). 17. alergînd (a).

16. Punþi : în realitate este vorba de o stîncã, care pleacã din poala muntelui ºi strãbate celezece vãi sau ºanþuri pînã la gura puþului.
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19 În locu-acesta ne gãsirãm cîndne-a scos Gerion de pe el ; ºi-n caleporni Virgil spre stînga, eu urmînd.
22 Vãzui la dreapta alte stãri de jale,ºi cazne nouã ºi cãlãi de-alt soice-umpleau aceastã cea dintîie vale.
25 Miºeii-n fund veneau, cu toþii goi,spre noi din centru’ vãii-un stol ; de-afarãalt stol, dar mai grãbit, în rînd cu noi.
28 Precum pentru-mbulzealã mult aflarãromanii-un mod de-a circula pe punte,în anul jubilar ºi-aºa aºezarã
31 sã aibã toþi, pe-o lature,-a lor fruntespre Sanct-Angelo cîþi spre dom mergeau,iar pe-altã parte-acei ce merg spre munte.
34 ªi draci cu coarne bice lungi aveau,în multe pãrþi pe negrele colnice,ºi-amar din dos cu bicele-i bãteau.
37 Vai, cum sãreau de iuþi sã se ridicela-ntîiul bici, ºi n-aºteptau sã-i batãal doilea rînd ºi-al treilea rînd de bice !
40 Pe cînd mergeam îmi fu întîmpinatãde-un ins privirea, ºi-am strigat grãbit :– „Nu-l vãd pe-acesta azi de-ntîiaºi datã”.
43 M-oprii deci sã-l privesc ºi s-a opritVirgil ºi se-nvoi pe plac sã-mi facã,puþin sã mã ºi-ntorc cu cel lovit.
46 Iar el credea cã mi s-ascunde dacãva sta cu capu-n jos, ci-i fu-n zadar,cãci zisei eu : – „Tu, cel ce ochii-ºi pleacã,

19. Vezi Chiþu (a). 25. Un stol de rãi venia (a). 30. luna jubilarã (a). ordinarã (c).
31. Cã toþi aveau (a). 30-32. ªi aºa... aºezarã/ Ca toþi pe-o parte... caii/ SpreAngel (b). 33. Alte parte (A). 34. vãii (a). 36. rãii (a). 34-36. ªi draci cornuþi înmulte pãrþi a vãii/ Mari bice-avînd.../ Bãteau din dos cu mare asprime rãii (b).
26. Spre noi : descrie felul acestor suflete, care merg împãrþite în douã cete : una (de pezevenghi)umblã lîngã malul extern în direcþie opusã celei a lui Dante ºi Virgil, încît se întîlnesc cu ei ;cealaltã (de seducãtori) înainteazã lîngã malul intern ca ºi cei doi poeþi, dar cu pas mai grãbit.29. Romanii : face aluzie la mulþimea extraordinarã de credincioºi care, pentru jubileulanului 1300, s-au dus la Roma, în numãr, spune Villani (VIII, 36), „de douã sute de mii, cînd,pentru a uºura scurgerea mulþimii care trecea Tibrul, podul Sant’Angelo a fost împãrþit îndouã, ca dintr-o parte sã meargã pelerinii care se duceau la biserica Sfîntului Petru ºi dinalta cei care se întorceau de acolo”. 33. Munte : muntele Giordano, micã înãlþime pe þãrmulstîng al Tibrului. 36. Din dos : la spate. 38. Bici : loviturã de bici. 41. Grãbit : îndatã.42. Nu-l vãd : l-am mai vãzut, îl cunosc. 45. Întorc : sã mã întorc înapoi. 46. S-ascunde : deruºine. Ca sã nu fie cunoscut, pãcãtosul þinea capul în jos.
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49 de nu eºti dintre-acei ce-ades îþi par,tu eºti Caccianemic, eºti el, fireºte,dar ce te-a-mpins aci-ntr-atît amar ?”.
52 Iar el : – „Nu-þi spui cu drag. Dar mã sileºtecuvîntu-þi clar ce-aºa de dulce-mi sunãºi prima viaþ-a noastrã-mi aminteºte.
55 Marchizului, oricum ar fi sã spunãvrun zvon scornit, fui eu care i-am dussã-i facã voia sora mea cea junã.
58 Nu-s singur bolognez sub bice pus,ci-i plin ãst loc de ei, de-atîta ginte,încît din Reno la Savena nu-s
61 deprinºi atîþia sipa sã cuvinte.De vrei dovezi ºi-un fapt ca sã-þi explici :cumplita-ne zgîrcenie-þi fie-aminte”.
64 Pe cînd vorbea astfel îi dete-un bici,strigînd, un drac : – „Hai, votrule, odatã,cã nu-s femei sã poþi sã vinzi ºi-aici”.
67 Plecai apoi ºi-ajunsei pe-al meu tatã,ºi-n scurtã vreme-acolo ne gãsirãmpe unde-o stîncã e din mal plecatã,
70 ºi-ntorºi la dreapta lesne-o ºi suirãmºi-aºa plecînd pe-a dînsei crestãturãdin Iadul de deasupra noi ieºirãm.

50. Ciaccanemic (A). dupã faþã (a). 61. sipa (a). 63. risipa (a). 64. i-a tras unbiciu (b). 65. de-a schimbului (b). 67. Îndatã m-adunai cu scumpul (b).
49. Ce-ades : în text : „dacã trãsãturile ce ai nu sînt false”. 50. Caccianemic : VenedicoCaccianimico din Bologna. A fost podestà la Modena, Imola ºi Milano ºi, în 1281, a fostsurghiunit din Bologna, unde era unul din conducãtorii partidului guelf (al Geremeilor), cîndcelãlalt partid (al Lambertazzilor) a luat cu forþa puterea. Dante îl pune printre seducãtori,fiindcã a prostituat lui Obizzo da Este pe propria lui sorã, Ghisolabella. 53. Clar : Dante l-achemat pe nume, deci nu se mai putea ascunde, fiind recunoscut. Dulce : numai întrucît îiaducea aminte de vremea petrecutã pe pãmînt, cãci de altfel nu putea sã-i parã bine de a fifost recunoscut. 55. Marchizului : Obizzo da Este. 56. Vrun zvon : cu toate cã s-a zvonitaltfel. Fui eu : pentru pofta de cîºtig, se pare cã Venedico Caccianimico ar fi prostituat pesora sa marchizului Obizzo al II-lea. Cronicile însã ºi documentele contemporane tac cu desã-vîrºire despre acest lucru. Ceea ce ºtim e cã Ghisolabella s-a mãritat cu Nicola da Fontanoîn 1270 ºi cã, atunci cînd Obizzo a urmat dupã Azzo al VII-lea, adicã în 1264, era în vîrstã de17 ani. Fiindcã de atunci pînã în 1270 au trecut ºase ani, s-ar putea ca faptul sã se fi întîmplatînainte de acea cãsãtorie. De altfel, cronicarul Fra Salimbene ne spune cã „dictum fuit de eo,
quod filias et uxores tam nobilium quam ignobilium de Ferraria constupraret”. 58. Bolognez :Dante cunoºtea bine moravurile bolognezilor, despre care în cronicile contemporane nu prease aude bine. Dupã cum se ºtie, Dante a fost la Bologna pe la 1286. 60. Din Reno la Savena :rîuri care coboarã din Apenini ºi curg, unul la apus ºi altul la rãsãrit de Bologna. 61. Sipa :forma specialã bolognezã în loc de sì, adicã da. A se înþelege : „Sînt aºa de mulþi pezevenghiidin Bologna care se gãsesc în acest cerc, încît toþi acei care actualmente spun sipa întreSavena ºi Reno (adicã toþi actualii locuitori ai Bolognei) nu sînt mai mulþi”. 63. Zgîrcenie :cumplita zgîrcenie a bolognezilor. 69. Stîncã : una din acele stînci care traverseazã cele zecevãi din Vãile Rele. 71. A dînsei : a stîncii. 72. De deasupra : ieºirãm de deasupra acelui Iad,
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73 Iar cînd am fost ºi unde-i o spãrturãspre-a face celor biciuiþi un drum prin ea,– „Sã stai – mi-a zis – ºi ia-n cãutãturã
76 ºi pe-alte duhuri cu pornire rea,a cãror faþã [cãci veneau mînatecu noi în rînd] tu n-o putuºi vedea”.
79 ªi stînd pe pod vedeam nenumãratecirezi venind spre noi din punct opusgonite-amar cu biciul de la spate.
82 ªi, fãrã sã-l întreb, Virgil mi-a spus :– „Priveºte-acum pe-acel semeþ, pe caredurerea sa de-aici nu l-a rãpus,
85 pãstrînd ºi-n chin regeascã-nfãþiºare !Stãpîn ajunse-al lînii aureiîn Colchis el, prin sil-ori înºelare.
88 Trecînd prin Lemno-n urma vremii-aceicînd ºi-au ucis lipsitele de mintepe-ai lor bãrbaþi impiile femei,
91 ºi-aici prin daruri ºi prin dulci cuvinteseduse pe Hipsifela, pe-aceeace pe-alte toate le minþi ’nainte,
94 ºi, grea cu el, lãsã apoi femeea.Aceastã culpã-i dã acest flagelºi-ºi ia pedeapsã ºi pentru Medeea.
97 Cu el merg rãii ce-au sedus la fel,destul îþi fie-acum vederii taleºi-acest ponor ºi cei ce plîng în el”.
100 Eram acum pe unde-ngusta caletrecea pe-al doilea val ce e picioral punþii ce-i din cealaltã vale.

adicã ieºirãm din colnicul acela, suindu-ne pe stînca care-i trece deasupra. 73. Spãrturã : înstînca care strãbate colnicul este o spãrturã care formeazã ºi arcul unui pod pe sub care trecpezevenghii. 76. Alte duhuri : sufletele seducãtorilor. 83. Semeþ : Iason, fiul lui Eson, regeleTesaliei, care a condus pe argonauþi în Cholchida pentru cucerirea lînii de aur ºi a debarcatîn insula Lemnos din Marea Egee, unde femeile, pentru a se rãzbuna pe bãrbaþii lor care lepãrãsiserã, omorîserã pe toþi bãrbaþii, în afarã de regele Toas, care a fost scãpat de iubireafiicei sale, Hipsifila. Aceasta a fost pe urmã sedusã de Iason, care o pãrãsi, lãsînd-o însãrcinatãºi cu doi copii. Dante ne prezintã pe Iason într-o atitudine semeaþã, care provoacã admiraþialui pentru tãria de suflet pe care o aratã, cu toate cã este supus la o pedeapsã grea ºi umi-litoare. 93. Le minþi : seduse pe Hipsifila, care înºelase pe toate celelalte femei din Lemnos,cruþînd, în neºtirea lor, viaþa tatãlui sãu. 95. Culpã : vinã. Flagel : pedeapsã. 96. Medeea :fiica regelui Oetas al Cholchidei, care, îndrãgostindu-se de Iason, îl ajutã la cucerirea lînii deaur, dar, trãdatã de eroul necredincios, care se îndrãgostise de Creusa, se rãzbunã omorîndu-ºicopiii avuþi cu Iason. 101. Val : malul ºanþului, din care porneºte stînca, care strãbate petoate cele zece ºanþuri ale Vãilor Rele ºi serveºte drept punte.

74. a da (a). bãtuþi (a). 84. în care-i pus (a). 85. cum þine a sa (b). ºi aici (a).
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103 De-aici noi auzeam într-alt ponorcum gem miºeii ºi pufnesc pe gurãºi-ºi bat cu palma scãfîrlia lor.
106 Pe rîpi era depus un strat de zgurãde-un abur puturos ce-adîncu-l scoate,ºi-i ochilor un chin ºi-n nas torturã,
109 iar fundu-atît de-adînc cã nu se poatevedea, decît urcînd al punþii dosde unde-i steiul culme-a bolgii toate.
112 Ajunºi ºi-aici vãzui în bolgie jospopor scufuns într-un noroi în felulacelui sterc ce din privãþi e scos.
115 Pe cînd priveam ºi-un duh îmi fuse þelul,cu-atîta glod pe cap cã n-avui felsã ºtiu de-i preot ori mirean miºelul.
118 – „De ce te-nholbi mai mult – îmi zise el –decît la alþi îmbãlegaþi, la mine ?”– „Mai mult, cãci te-am vãzut de nu mã-nºel
121 cîndva cu pãr uscat – i-am zis – ºtiu bine,ºi eºti Interminei din Lucca tu,de-aceea mã ºi uit mai mult la tine.”
124 Cu palmele-atunci tigva ºi-o bãtu :– „Mã-nfund-aici ce-am linguºit cu guracã-ntr-asta, limba fãr’ de trudã-mi fu”.
127 Maestrul meu apoi : – „Cãutãturaþi-o fã puþin mai cãtr-adînc þintitãsã poþi vedea cu ochii-acum fãptura

108. Vederii chin ºi nasului (b). 116. putui (a). 118. De ce te-i fi-nholbînd fu vorbalui (a). 119. Mai mult decît la (a). 127. Virgil apoi mi-a zis : (a). 128. dram (a).
129. ªi pleacã-te sã poþi (a).
105. Scãfîrlia : capul. Dante întrebuinþeazã aici dinadins cuvinte ºi sunete aspre ºi vulgare(pufnesc, scãfîrlie, zgurã) pentru a întona toatã scena, cu adevãrat infernalã, la josniciapãcatului ce se pedepseºte aici ºi pentru a arãta tot dispreþul lui pentru astfel de miºei. Estevorba de linguºitori, pãcãtoºii care lui Dante (care în Comedia lui a spus totdeauna orice felde adevãr, necruþînd pe nimeni, nici pe papi, nici pe împãraþi) trebuiau sã-i parã cei maijosnici dintre toþi. 111. De unde : a se construi : „de unde steiul este culme a întregii vãi”.Bolgii : Coºbuc aici pãstreazã denumirea dantescã de bolgie, care în italiana veche era echiva-lentã cu italienescul modern borsa, pungã. Dante aseamãnã, într-adevãr, aceste ºanþuri foarteadînci cu niºte pungi. 116. Glod : murdãrie. 117. Ori mirean : aici batjocura devine de ocruzime sarcasticã. Avea atîta murdãrie în cap, încît nu se vedea tonsura (partea rasã dincreºtetul capului la preoþii catolici) ºi nu se putea cunoaºte dacã era preot sau laic.122. Interminei : Alessio Interminelli, cavaler dintr-o familie veche din Lucca ºi, dupã cumse pare, îndemînatic linguºitor ºi ademenitor de femei. Trãia încã pe la sfîrºitul anului 1296ºi neamul lui (din partidul „alb”) a fost izgonit din Lucca de „negri” în 1201. 125. Ce-am :fiindcã am. 126. Într-asta : în a linguºi, limba nu s-a ostenit niciodatã.
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130 murdarei slujnici, cea ce despletitã,se scarpinã cu unghii-mbãlegateacum stînd dreaptã-n sus, acum stîrcitã.
133 E Tais, cutra, celei ce-ntrebatede-amant : – «Am graþii mari cã þi-am fãcutãst dar ?» i-a fost rãspunsul : – «Minunate !».
136 ªi-ntr-ãst ponor destul e ce-am vãzut”.

130. tãrbãcitã (a). despletite, cum (a).

133. Tais : curtezanã despre care vorbeºte Terenþiu în actul al III-lea din Eunuchus. În primascenã a acestui act, amantul ei, Trason, întreabã nu pe Tais, dupã cum Dante pare a fi înþeles,ci pe Gnato, dacã amanta lui e satisfãcutã de darul pe care i-l fãcuse trimiþîndu-i o sclavã, ºiGnato rãspunde : „Foarte mulþumitã”. Dante, care a luat cunoºtinþã de aceastã scenã dintr-unpasaj din De Amicitia (XXVI, 98) lui Cicero, a interpretat greºit cã dialogul s-a petrecut întreTais ºi Trason ºi i-a atribuit lui Tais rãspunsul linguºitor : „Foarte mulþumitã”.
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Cîntul XIX
Cercul al optulea. Valea a

treia : simoniacii

Papa Nicolae al III-lea (1-50)  Înaºteptarea lui Bonifaciu al VIII-lea(51-87)  Violenta ieºire a lui Danteîmpotriva papilor nepotiºti (88-133)

1 „O, Simon Mage,-o, bieþii tãi ciraci !Voi sfinte bunuri ce se cad unitecu sufletele bune, voi rapaci
4 le vindeþi, pe-aur ºi pe-arginþi votrite !De voi acum trompeta mea sã sune,fiindc-al treilea sac pe voi vã-nghite !”
7 Acu-n vecinul loc de-amãrãciuneurcaþi eram pe-a stîncii acea partece-i punctul cel mai ’nalt peste genune.
10 Supremã minte ! O, cîte-arãþi tu arteºi-n cer ºi pe pãmînt ºi-aici afundºi cît de drept a ta putere-mparte !
13 Vãzui c-avea ºi-n coaste ºi pe fundmurdara stîncã gãuri, pe-o mãsurãla fel de largi ºi-avînd gîrlici rotund.

2. Cari (a). 3. Cu cei curaþi la suflet (a). 9. Ce-i culmea (a). 10. Supremaminte-o cît de drept împarte (a). 11. Ce mare-aratã multele ei arte (a). 15. De largifiind (a).
1. Simon Mage : Simon din Samaria, care oferi Sfîntului Petru arginþi, ca sã-i dea putinþade a transmite botezaþilor darurile Sfîntului Duh, din care cauzã apostolul l-a blestemat.Ciraci : cei care, urmînd pilda lui Simon, fac tîrg cu lucrurile sfinte ºi se numesc simoniaci.3. Bune : care ar trebui totdeauna bine întrebuinþate de oameni drepþi. 7. Vecinul : tot atreia vale, vecinã cu cea precedentã. 8. Stîncii : stînca arcuitã care servea de punte. 9. ’nalt :culmea punþii. 10. Supremã minte : la vederea noilor pedepse, Dante este cuprins de admi-raþie ºi de fricã pentru dreptatea ºi puterea dumnezeiascã în a pedepsi pe vinovaþi. Arte : cîtde mari sînt minunãþiile tale.
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16 Mai largi sau strîmte nu mi se pãrurãdecum în mîndrul San Giovanni-al meuca locuri de botez cãldãri fãcurã,
19 din cari, nu-i mult de-atunci [ºi-o spun cã vreusã-nlãtur zvonul fals] vãzînd cã moareun prunc în ea, am rupt pe una eu.
22 Din orice groap-un rãu scotea picioaremai pînã-n ºold pe gura vãgãunii,dar trupu-nfipt îi sta-n ascunzãtoare.
25 ªi toþi cu arse tãlpi cum sînt tãciunii,aºa-ºi zgîrceau tot trupu-aceºti miºeiîncît sã rupã orice sfori ºi funii.
28 Precum pe-obiectul uns cu vrun uleivezi flacãra de-a lungul lui cum fuge,aºa zbura un foc pe tãlpi la ei.
31 – „Ce duh, maestre, este-acel ce mugemai rãu decît al vãii-ntreg popor,ºi-o mult mai roºie flacãrã-l ºi suge ?”
34 Rãspunse el : – „De vrei sã te scoborpe coastã-n vale, unde-acela zace,vei ºti din gurã-i crima lui ºi-a lor”.
37 Iar eu : – „Mi-e bine tot ce þie-þi place,tu domn îmi eºti ºi ºtii cã nu m-abatdin vrerea ta ºi ºtii ºi ce se tace”.

17. Cã-s mai... al meu acele (a). 18. Ce guri pentru botez (b). 35. Vãii (a). 38. Vezi (a).
17. San Giovanni : biserica San Giovanni din Florenþa, a cãrei clãdire în formã octogonalãse pare a se urca pînã la secolul al VI-lea d.Cr. În secolul al XI-lea faþada a fost îmbrãcatãîn haina aceea frumoasã de marmurã albã ºi neagrã aºa de caracteristicã bisericilor dinFlorenþa ºi în secolul al XV-lea a fost împodobitã cu uºile acelea frumoase de bronz, ale luiGhiberti, care din admiraþie au fost numite „porþile Raiului”. Pentru Dante, aceastã bisericã,unde a fost botezat ºi în care spera sã primeascã cu solemnitatea cuvenitã cununa de poet,reprezintã simbolul cel mai scump al oraºului lui, la care se gîndeºte totdeauna cu nespusãduioºie ºi cu dor aprins. În versurile urmãtoare se face aluzie la o întîmplare care nu e binecunoscutã. În aceastã bisericã, împrejurul bazinului de botez, erau niºte gãuri în care intrapreotul ca sã nu fie înghesuit de mulþime, cînd boteza. Într-una din aceste gãuri a cãzutodatã un copil, ºi Dante, pentru a-l scãpa, a rupt gaura cu toporul. Despre aceastã întîmplarenu ºtim mai mult decît ceea ce ne spune Dante în acest loc. Ceea ce adaugã comentatorii areaerul a fi ceva brodat de fantezia lor asupra acestor versuri. Se pare cã Dante a fost acuzatatunci de profanarea bisericii ºi cã aici cautã prilejul sã se dezvinovãþeascã, arãtînd motivul,cît se poate de uman, care l-a fãcut sã se poarte aºa. 22. Picioare : condamnaþii aceºtia sîntînfipþi cu capul în jos într-un mormînt plin de flãcãri. Ideea acestui chin i-a venit lui Dantedintr-o grozavã pedeapsã medievalã : propaginatio, care consista în a îngropa de viu, cu capulîn jos, pe osîndit, care adesea, dupã ce fusese pus în groapã, ca sã amîne cu cîteva minutepedeapsa teribilã, fãcea semn cã mai are un pãcat de spus. 26. Zgîrceau : în text : „se zvîrco-leau”. 34. Scobor : dupã cum se va vedea mai pe urmã, Dante are nevoie în scoborîº deajutorul lui Virgil, care aproape îl ia în braþe. 39. Se tace : ºtii gîndul meu, chiar dacã aºtãcea (vezi X, 18 ; XVI, 118 ; XXVII, 25).
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40 Deci sus pe-a patra coamã ne-am urcatºi-ntorºi ne-am scoborît pe mîna stîngãspre fundu-acel ºi-ngust ºi-nscorburat.
43 Nici nu-ncetã pe ºoldu-i sã mã strîngãmaestrul meu pîn-a sosit la celce-avea din tãlpi aºa de-amar sã plîngã.
46 – „Oricine-ai fi, tu suflet trist ce-astfelca paru-nfipt, te zbuciumi din cãlcîie,vorbeºte-mi dacã poþi”, strigai spre el.
49 ªi-am stat ca ºi-un duhovnic ce mîngîiepe-un ucigaº perfid, ce-n groapã-i stînd,îl cheamã iar, ca moartea s-o mai mîie.
52 Iar el strigã : – „Soseºti aºa curînd ?Soseºti tu, Bonifaciu ? Aºadarãminþi scrisoarea-n ani, mai mult spunînd !
55 Eºti ºi sãtul de-averi ce te-ndemnarãsã nu te temi prin fraud-a fi-nsuratcu mîndra doamnã ca s-o faci de-ocarã ?”.

54. Minþi cu vr-un an cu doi (a).
40. A patra : malul care desparte valea a treia de a patra. 46. Suflet trist : papa Nicolaeal III-lea din familia Orsini, care a pãstorit între 1277 ºi 1280, este pus aici, fiindcã, dupã cumne spune Villani (VII, 54), „din dragoste pentru neamul lui întreprinse multe lucruri pentrua-i face mari. El a fost printre cei dintîi sau cel dintîi papã în curtea cãruia s-a fãcut simoniape faþã, în folosul rudelor lui ; prin care pricinã îi îmbogãþi peste mãsurã cu moºii, castele ºibani în puþinul timp cît a trãit”. 53. Bonifaciu : este vorba de Bonifaciu al VIII-lea, duºmanulpe care Dante l-a urît mai mult, ºi, cu toate cã cercetãrile istorice recente au dovedit cã, dinpunctul de vedere al Bisericii, a fost un papã foarte priceput ºi abil, ocara lui Dante îl va facesã rãmînã întotdeauna în mintea urmaºilor ca reprezentantul corupþiei în Bisericã. A pãstoritîntre 1294 ºi 1303. Dante, neputîndu-l bãga în Infern pentru motivul cã în 1300 – epocaînchipuitã a cãlãtoriei lui în Infern – nu murise încã, a imaginat cã Nicolae al III-lea (carepripeºte cu imaginaþia sosirea în Infern ca sã-l împingã mai jos ºi flãcãrile sã nu-i mai ardãtãlpile) greºeºte crezînd cã Dante ar fi Bonifaciu. Cauza urii lui Dante constã în faptul cãacest papã, foarte ambiþios ºi energic în apãrarea partizanilor lui cei mai îndîrjiþi, dorea sãaibã influenþã covîrºitoare asupra Florenþei. În 1350, discutîndu-se în Consiliul Celor o Sutãcererea papei de a i se acorda o gardã de 100 de oameni, Dante susþinu „quod de servitio
faciendo domino Papae, nihil fiat”. Mai tîrziu, Bonifaciu trimise la Florenþa pe Carol deValois, cu aparenþa de împãciuitor între cele douã partide, „albii” ºi „negrii”, dar în realitatepentru a sprijini pe „negri” ºi a izgoni pe „albi” din oraº, printre care ºtim cã a fost ºi Dante.De aici ura înverºunatã a lui contra papei ºi mãreaþa lui rãzbunare în atîtea pasaje din
Divina Comedie. 54. Minþi : cu trei ani, fiind atunci anul 1300 ºi ºtiind el cã era predestinatca Bonifaciu sã moarã în 1303. Scrisoarea : ce-i era scris lui Bonifaciu, hotãrîrea dumne-zeiascã. Este bine de a reaminti aici cã aceste suflete ºtiu trecutul ºi viitorul ºi numaiprezentul le este necunoscut. „Vedem, spune unul din ele, ca ºi acela care are vederea rea,încît vede lucrurile numai cînd sînt îndepãrtate, ºi nu pe cele care sînt aproape de el”.56. Prin fraud- : dupã renunþarea lui Celestin al V-lea la scaunul papal, s-a zvonit cãBonifaciu al VIII-lea, atunci cardinalul Caetani, l-ar fi îndemnat la aceastã renunþare profi-tînd de naivitatea lui Celestin (un biet eremit, care cu greu hotãrîse sã pãrãseascã sihãstriasa din Abruzzi) ascunzînd persoane în apartamentul lui, care noaptea îl speriau cu gemeteprelungi ºi cu îndemnuri sã renunþe la o demnitate prea grea pentru el. -nsurat : este vorbade însurãtoarea misticã a papei cu Biserica (mîndra doamnã). 57. De-ocarã : Villani (VIII,6 ºi 64) afirmã cã Bonifaciu „mult a fost darnic de bani pentru a îmbogãþi Biserica, dar ºi
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58 ªi-atunci, cum stã ºi-acel ce-i ruºinatcã n-a-nþeles ce i s-a spus ºi carenu ºtie ce rãspunde,-astfel am stat.
61 Dar domnul meu : – „Sã-i spui fãr-amînare :nu-s eu, nu eu pe care-l crezi cã vine”,ºi-am spus precum ceru ; ºi mult mai tare,
64 strîmbîndu-ºi toate-ale lui arse vineoftat-a duhul din adîncul luiºi-a zis plîngînd : – „Ce vrei atunci cu mine ?
67 De-þi e dorinþa ta sã ºtii ce fuiºi numai ea pe-aceste rîpi te-alungã,sã ºtii cã marea mantie-o avui
70 ºi-aieve-al Ursei pui, o mînã lungãºi-aºa de-avid sã-mi vãd ursoii graºicã banii strînºi m-au strîns aici în pungã.
73 Sub capul meu prin crãpãturi sînt traºicîþi, papi fiind, fãcut-au simonie,ºi-adînc cãzuþi acolo sînt rãmaºi.
76 Cãdea-voi jos ºi eu cînd o sã vieacel ce tu-mi pãruºi, cînd iute-acelcuvînt, dac-ai sosit, þi-l spusei þie.
79 Dar stau de timp mai mult arzînd astfelºi-nfipt cu susu-n jos, decît în þapãva sta cu tãlpi roºii acolea el,
82 cã-n urmã-i vine din Apus un papã,mai plin de crime-n loc fãrã de lege,ºi-n locul meu ºi-al lui el s-o încapã,

67. De-ai dorul numai ca (a).
rudele lui, fãrã nici un scrupul de felul cum îi aduna ; zicea cã tot îi era îngãduit, ceea ceera al Bisericii ; fost-a prea darnic ºi larg pentru oricine îi era pe plac ºi merituos, iar foartedornic de mãreþie lumeascã, potrivitã cu demnitatea sa de pontif”. 62. Pe care : „pe acelacare...”, adicã : „Nu-s eu Bonifaciu”. 69. Marea mantie : mantia papalã (cf. Infernul, II, 27).70. Al Ursei pui : Nicolae al III-lea aparþinea familiei Orsini, „de filiis Orsini”, cum spune uncomentator vechi, ºi demnã de acest nume fiindcã în Evul Mediu ursul era socotit ca animalulcel mai lacom, care, zice Buti, „niciodatã nu este sãtul”. 71. Ursoii : rudele mele din familiaOrsini. 72. Pungã : face un joc de cuvinte între cele douã pungi : aceea în care în viaþã strîngeabanii ºi aceasta în care Dumnezeu l-a pedepsit din cauza simoniei sale. 74. Cîþi : nu-i numeºte,dar se ºtie cã au fost papii Inocent, Alexandru, Urban ºi Clement al VI-lea. 77. Iute : prea iute,fãrã sã te fi vãzut bine. 79. Mai mult : Bonifaciu al VIII-lea va sta mai puþin timp cu tãlpilearse de foc, fiindcã puþin dupã ce va fi sosit el locul lui va fi luat de Clement al V-lea. 82. DinApus : fiindcã Bertrand de Got s-a nãscut la Villandreau, în Gasconia. Villani (IX, 58-59)povesteºte cã „fost-a om foarte lacom de bani ºi simoniac ºi desfrînat, care murind a lãsat penepoþi ºi neamul lui cu prea mare ºi nenumãrat tezaur”. Despre el o legendã popularã,povestitã tot de Villani, spune cã un vrãjitor i-a istorisit cã, dupã moarte, se va duce în Infern,unde, din cauza simoniei lui, va arde într-un pat de foc. Aceastã istorisire l-a impresionatatît, încît peste puþin timp a murit. Pe cînd sicriul era în bisericã, cu multe lumînãri împrejur,
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85 un nou Iason, cãci banii-l vor alege,ºi cum cu-acela moale domnu-i fu,aºa va fi cu el al Franþei rege”.
88 De-a fost prea aspru-al meu rãspuns acunu pot sã ºtiu, dar ºtiu c-atare-mi fuse :– „Ia spune mie, ce comori ceru
91 al nostru domn lui Petru cînd îi puseîn mînã cheile spre-a-i da domnia ?«Urmeazã-mã !» ºi-altce nimic nu-i spuse.
94 Iar Petru ºi-alþii, dînd apostoliaîn locul celui ce-n Cocit azi zace,ce bani cerurã ei de la Mathia ?
97 Rãmîi deci unde eºti, cã bine-þi face !iar banii pungãºiþi pãstreazã-i bine,cãci ei fãceau sã nu laºi Franþa-n pace.
100 ªi dacã n-aº purta ºi-aici în minerespect de-acele chei pe cari Prea Sfîntula vrut sã i le porþi trãind, cu tine
103 mi-ar fi acum cu mult mai crud cuvîntul !Cãci voi, de-avari, daþi crimei privilegiistrivind pe buni ºi-umplînd de rãi pãmîntul.
106 Pe voi, pe papi, vã vede-n cartea legiiIoan în chipu-acelei mari miºelece sta pe ape ºi curvea cu regii,
109 ºi-avea ºi ºapte capete, ºi-n eleºi-n zece coarne [vlaga] înnãscutã,cît timp al ei bãrbat fugea de rele.

94. Cînd... darã (a). 95. Perdut-a (a). 96. Cerut-au (a). 99. Sã n-aibã Carlo (a).
108. Curvãrea, adultera (a). 109. Iar capete-avea ºapte (a).
a luat foc ºi corpul lui a ars de la cingãtoare în jos. Dante îl învinuia mai ales din cauzã cãa transportat la Avignon reºedinþa papalã. 85. Iason : nu e vorba de celebrul Iason, cãpeteniaargonauþilor, ci de Iason, fiul lui Simon al II-lea ºi fratele lui Onias al III-lea, marele sacerdotal poporului ebraic, care a cumpãrat de la rege demnitatea sacerdotalã pentru 360 de talanþiºi a exercitat-o în mod nedemn. 86. Domnu- : regele care îi vîndu sacerdoþiul. 87. Al Franþeirege : Filip al IV-lea cel Frumos, care fãcu alianþã cu Bonifaciu al VIII-lea ºi a favorizat alege-rea lui Clement al V-lea. 93. Urmeazã-mã : cf. Matei, IV, 19. 95. Celui : Iuda, care, dupã trãdareaºi sinuciderea lui, a fost înlocuit cu Mathia (Faptele Apostolilor, I, 26). 99. Franþa : împotri-vindu-se lui Carol I de Anjou, regele Neapolelui, cãruia îi luã demnitatea de senator ºi devicar al imperiului în Toscana, ofensîndu-l ºi umilindu-l în mai multe feluri. 101. Chei : cheiade aur ºi cheia de argint, insignele papei. 107. Miºele : aici ºi în versurile urmãtoare, Danteinterpreteazã cu oarecare libertate pasajul din Apocalipsã, XVII, 1-18 în care o femeie mergecãlare pe un animal cu ºapte capete ºi zece coarne. Cele ºapte capete ºi coarnele sînt atribuitefemeii, din care Dante face simbol al puterii exercitate de papã asupra bunurilor spiritualeale Bisericii : capetele reprezintã cele ºapte taine ºi coarnele cele zece porunci. 111. Cît timp :cît timp papa (al ei bãrbat) fugea de rele, Biserica (femeia vãzutã de evanghelistul Ioan) aveaîn cele ºapte capete (tainele) ºi în cele zece coarne (decalogul) puterea înnãscutã de a prospera.
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112 Din bani Dumnezeirea vi-e fãcutã !ªi ce-i un biet pãgîn ? Nimic, vezi bine,cãci el ador-un zeu, dar voi pe-o sutã !
115 A cîtui rãu izvor fu, Constantine,nu-ncreºtinarea ta, ci darul carefãcu bogat pe-un prim pãstor prin tine !”.
118 ªi-n timp ce-i recitam atari tropare,mustrare-a fost, ºtiu eu, ori furia lui,din labe el zbãtea cumplit de tare.
121 Cu-aceste vorbe cred cã eu plãcuimaestrului, cãci el zîmbind îmi prinsemustrarea-n care-aºa de sincer fui.
124 De-aceea el în braþe mã cuprinseºi, sus cînd fui povarã mîinii sale,sui pe drumul pe-unde-ntîi descinse.
127 ªi netrudit de-a mã þinea pe calela piept, încet pe arc-apoi m-a scospe drumu-acestei vãi spre-a cincea vale.
130 Blînd puse-acolea sarcina sa jospe rupte ºi-aspre stînci, pe unde calenici caprele n-ar face-o bucuros.
133 De-aici apoi vãzui într-altã vale.

115. Isvor a cît (a). 121. ªi cred, cu aceste (a). 124. Vesel mã ºi (a). 132. Lesnicios (a).
133. Pãtrunde (a).

112. Dumnezeirea : în text : „V-aþi fãcut Dumnezeu din aur ºi din argint”. 116. Darul :stãpînirea asupra Romei. Legenda „darului lui Constantin” a dãinuit pînã în secolul al XV-lea,cînd Lorenzo Valla a dovedit cu probe istorice ºi filologice falsitatea pretinsului act de donaþie.Împãratul Constantin I (306-327) ar fi dãruit Roma papei Silvestru I (314-336) în momentul dea transfera capitala imperiului la Constantinopole. 117. Pãstor : Silvestru I. 121-122. Îmiprinse mustrarea : primi, dãdu ascultare cu vãditã satisfacþie. 127. Netrudit : m-a þinut lapiept tot timpul cît a þinut suiºul. 133. Vãzui : s-a dezvãluit ochilor mei priveliºtea vãiiurmãtoare.
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Cîntul XX
Cercul al optulea. Valea

a patra : ghicitorii

Ghicitorii (1-18)  Dojana lui Virgilpentru mila lui Dante (19-30) Înºirarea ghicitorilor mai vestiþi
(31-57)  Digresie despre origineaoraºului Mantua (58-99)  Alþighicitori (100-130)

1 De-o nouã caznã-mi cat-a face rimespre-a da subiect, din lumea cea ’necatãcîntãrii douãzeci a pãrþii prime.
4 Întreag-aveam atenþia mea-ndreptatãca pînã-n fund sã pot vedea-n genuneºi-n cît amar de plîns era scãldatã.
7 ªi-un neam vãzui, plîngînd cu-amãrãciune,ºi-umbla-n tãcere prin rotunda vale,ºi-ncet cum merg cei vii în procesiune.
10 ªi dînd vederii-o mai departe cale,ciudat sucit pe-oricare-aci-l vãzuicu-ntregul trunchi din gît pînã sub ºale,
13 spre spate-avînd întoarsã faþa lui.De-a-ndosul ei deci trebuiau sã vie,cã-n faþã vãzul stins era oricui.

2. Scufu[ndatã] (a). 7. ce-n plîns (a). 11. ins (a). 15. stins (a).

2. -necatã : a condamnaþilor scufundaþi în prãpastia Infernului. 3. A pãrþii prime : aInfernului. 6. ªi-n cît : ºi sã pot vedea în cît... 7. Neam : e vorba de ghicitorii ºi vrãjitorii caresînt pedepsiþi cu rãsucirea capului, aºa fel cã vãd îndãrãt, ei care pretindeau cã vãd înainte(viitorul). 10. Cale : uitîndu-mã la ei mai jos. La prima vedere, Dante n-a observat nimicdeosebit, dar, cînd privirea lui trece de la faþã mai jos, bagã de seamã cã, în loc de a venipieptul, vine spatele. 12. ªale : în text : „între bãrbie ºi începutul bustului”. 14. De-a-ndosul :deci trebuiau sã umble de-a-ndãrãtelea. 15. Stins : fiindcã unde înainte era faþa acum esteceafa, ºi deci din partea aceasta nu vedeau.
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16 Se poate, zic, c-ar fi paralizieprin care-un om atari suciri sã paþã,dar n-am vãzut ºi nici nu cred sã fie.
19 Socoþi, de-o vrea Cel Sfînt sã prinzi în viaþãdin cîntul meu, creºtine,-o-nvãþãturã,putut-am eu sã am neplînsã faþã,
22 vãzînd de-aproape-a omului fãpturãstrîmbat-astfel cã plînsul lor curgînddin ochi trecea pe buci prin crãpãturã ?
25 Proptit de-un colþ al stîncii aspre stîndam plîns, ºi-am plîns pînã ce bunul tatã– „Mai stai – mi-a zis – cu alþi nebuni în rînd ?
28 Þi-e mila vie-aici, cînd þi-e-ngropatã.Cãci cei mai mari miºei sînt cei ce aumurmur cînd vãd divina judecatã.
31 Sus, capul sus ! ªi vezi pe-Amfiaraupe cel ce-l înghiþi pãmîntu-n finela Teba-n ºes, iar oºtile-i strigau :
34 – „Dar unde-alergi acum, ºi ce-i cu tine ?»,dar el s-a tot scufuns pînã cãzula Minos cel ce-nhaþã pe-oriºicine.

25. Oh, da, plîngea proptit (a). 30. privind (a). 35. sã cadã (a).
16. C-ar fi : se poate cã din paralizie un om sã poatã pãþi aºa rãsucire, dar eu unul n-amvãzut. 19. Socoþi : „sã dea Dumnezeu, creºtine, ca sã poþi prinde cît timp eºti în viaþã (sã poþitrage folos din ea) învãþãtura ce reiese din cîntul meu, dar spune-mi : cum puteam oare sãrãmîn nepãsãtor faþã de astfel de viaþã ?”. Fiindcã pe urmã Virgil îl ceartã pentru mila luifaþã de astfel de condamnaþi, Dante ia pe cititor martor. Pentru a înþelege bine importanþaepisodului, trebuie ºtiut cã Dante a fost acuzat ºi el de magie. Avem documente care ne aratãcum Galeazzo Visconti, stãpînul Milanului, a chemat odatã pe Dante la curtea lui ca sã iaparte la o vrãjitorie contra papei Ioan al XXII-lea. Vrãjitoria consta în a pune pe o foc ofigurã de cearã cu chipul papei ºi a spune descîntece pentru a-i pricinui moartea. Dante,fireºte, n-a primit, dar este interesant faptul cã cineva l-a putut bãnui de magie. Se ºtiede altfel cã în Evul Mediu învãþatul trecea drept un fel de vrãjitor ºi aºa a fost socotit ºiVirgil, a cãrui indignare reprezintã aici un fel de apãrare indirectã de aceastã faimã. Totepisodul este ºi o apãrare indirectã a lui Dante (vezi pentru aceasta studiile clasice alelui Comparetti, Virgilio nel medioevo, Firenze, 1896, ºi F. D’Ovidio, „Dante e la magia”, în
Studi sulla Divina Commedia, Palermo, Sandron, 1901). 27. Nebuni : adicã : „printre ceilalþinebuni care au milã de astfel de ºarlatani !”. Dar întrebarea lui Virgil este fãcutã în aºafel cã Dante putea sã o ia în sensul cã Virgil întreba dacã nu cumva ºi el a fost vrãjitor, deîi este aºa de milã de ei. 28. -ngropatã : Dante face un joc de cuvinte servindu-se de celedouã înþelesuri de pietà : „evlavie” ºi „milã”. Spune deci cã aici în valea ghicitorilor adevãrata
pietà (evlavie) constã în a fi fãrã pietà (milã). 30. Murmur : fiindcã cea mai mare lipsãde evlavie este de a critica judecata lui Dumnezeu. 31. Amfiarau : fiul lui Aicleus ºi alIpermnestrei, a fost unul din cei ºapte regi care au asediat Teba. Dupã cum Dante putea sãciteascã în Staþiu (Tebaida, VII, 815 ; VIII, 1), el, ghicind cã va muri în rãzboi, s-a adãpostitîntr-un loc ferit, dar a fost descoperit prin trãdarea soþiei sale Erifila ºi a fost nevoit sã pleceîn rãzboi ºi, în timpul bãtãliei, s-a deschis pãmîntul ºi a cãzut pînã în Infern. 36. Minos :cf. Infernul, V, 4.
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37 ªi vezi cã piept din spete-aici fãcu :prea mult sã vazã-n faþa sa el vruse,deci umblã-ntors ºi-ntors ºi vede-acu.
40 Tiresias vezi-l cel ce-odatã fusefemeie-atunci cînd din bãrbat schimbatãel membre-atari ca ºi-o femeie-avuse,
43 ºi-avu dintîi c-un bãþ din nou sã batãdin nou doi ºerpi cum dragostea-i uneºteºi iar primi fãptura sa bãrbatã.
46 Cu spatele de burtã-i se propteºteAruns acel ce-n munþii Luni, pe-undevaleanul cararez cu greu pliveºte,
49 un pustnic stete-al peºterii afundede marmurã, ºi larg avu spre mareºi larg deplin spre cer, în zare-oriunde.
52 Cu pãrul despletit pe sînu-i caretu nu i-l poþi vedea acum, cãci elºi tot ce-i pãr pe ea dincolo-l are,
55 ea Manto fu, pribeaga fãrã þelce-n locul meu natal în urmã stete,de-aceea vreau s-asculþi aici niþel.
58 Cînd tatãl ei sfîrºitu-obºtesc ºi-l deteºi sclav-ajunse patria lui Bac,fu lung prin lume-alergul ãstei fete.

39. vadã (a). 46. Spre (a). 50-51. ªi larg avu spre cer ºi larg pe mare/ Nimic avîndîn drum spre-a i le-ascunde (b).

37. Spete : fiind gîtul sucit, locul pieptului este ocupat acum de spate. 39. Deci : este pedeapsa
talionului. Ei, care au cutezat sã vadã în viitor, vãd înapoi. 40. Tiresias : vestitul ghicitor dinTeba, despre care Ovidiu povesteºte (Metamorfoze, III, 324) cã, din vinã cã a despãrþit cu overgea doi ºerpi împreunaþi (coeuntia), a fost schimbat în femeie, ºi numai dupã ºapte ani,întîlnind aceeaºi ºerpi în aceeaºi atitudine ºi atingîndu-i cu vergeaua, ºi-a recãpãtat chipulbãrbãtesc. 47. Aruns : celebrul ghicitor despre care vorbeºte Lucan în Pharsalia (I, 584), careîºi exercita meseria în apropierea oraºului Luni, aproape de Carrara. 48. Pliveºte : în text :„taie lemne din pãdure cu securea”. Ca sã arate marea apropiere între Luni ºi Carrara, spunecã locuitorii acestui oraº se duc în munþii Luni ca sã-ºi procure lemne. 49. Afunde : în adîncul.49-50. Mare... cer : Dante a fost în Lunigiana ºi a vãzut probabil peºtera scobitã în marmuraacelor munþi (vestita marmurã de Carrara) ºi a putut observa ºi admirabila priveliºte carede pe acele înãlþimi se desfãºoarã înaintea ochilor observatorului. Peºtera lui Aruns se aratãºi acum cãlãtorilor. 55. Manto : fiica lui Tiresias ºi vrãjitoare. Dupã legendã, fugind din Tebaca sã scape de urgia tiranului Orion, a rãtãcit prin multe locuri, pînã cînd s-a oprit în loca-litatea în care fiul sãu a întemeiat un oraº, pe care, dupã numele mamei sale, l-a numitMantova. Aºa povesteºte Virgil în Eneida (IX, 198) originea oraºului sãu natal. Dante însã,care gãsea în Staþiu ºi Isidor din Sevilla (Origines, XV, 1) mai multe amãnunte, pune pe Virgilsã-ºi retracteze pãrerea spusã în Eneida ºi sã explice altfel întemeierea oraºului. 56. Natal :Mantova. Virgil s-a nãscut în realitate la Andes, un sat de lîngã Mantova. 59. Bac : Bacchus,care s-a nãscut din Tebana Semela.
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61 În mîndra-ne Italie zace-un lacdincoace de Tirol, ºi ne formeazãhotar de cãtre nemþi, numit Benac.
64 Mai mult de-o mie de-ape ce brãzdeazãdin Garda-n Val Camonica Peninulaceste toate-n zisul lac stagneazã,
67 ºi-un loc e-n lac unde-ar putea vecinulpastor al Bresciei conveni cu celce e-n Verona, ca ºi cu Trentinul,
70 Peschiera stã, frumos ºi bun castella rîpa cea mai scund-a astei ape,ºi þine-n frîu pe bergamasci cu el,
73 pe-aici apoi prisosul cît nu-ncapeîn lac, îºi rumpe peste mal un vad,ca rîu cãtînd pe verzi cîmpii sã scape.
76 Dar apele-i de-ndat-apoi ce cadcu nume Mincio, nu Benac, scoboarãºi-aºa se varsã la Governo-n Pad.
79 Nu curge mult ºi-ajuns pe locuri ºesese-ntind lãþite-ntr-o mocirlã latãce-aduce vara multe boale-adese.
82 Trecînd pe-acolo deci cumplita fatãpãmînt uscat vãzu-ntr-acel nãmolºi-n el nici om, nici holdã sãmãnatã ;
85 ºi-aici, fugind de lume cu-al ei stolde servi, urmîndu-ºi trista-nvãþãturã,trãi, lãsînd acolo trupu-i gol.

61. este (a). 66. În zisul lac stagneazã astea (a). 70. c-un ’nalt ºi (a). 71. La rîpa
joasã (a). 73. Prisosul deci al apei (a). 76. Dar, el, de unde apele lui iese (a). 86. Trãi
urmînd (a). 87. ªi acolo ºi-a lãsat ºi (a).
61. Lac : lacul Garda, pe care latinii îl numeau Benacus. 65. Garda : orãºelul Garda, în þinutulVeronei, pe þãrmul drept al lacului care azi ia nume de la acest oraº. Val Camonica : înþinutul Lombardiei. La apusul lacului Benac (Garda) este o vale formatã din ºirurile paraleleale Alpilor Retici, printre care curge rîul Oglio. Peninul : muntele cu acest nume la apusullacului. 67. Un loc : este un loc în centrul celor trei dioceze din Trento, Brescia ºi Verona,unde fiecare din cei trei episcopi ar avea dreptul de a-ºi exercita autoritatea. Care ar fi acestloc nu prea se ºtie : unii cred cã ar fi insula cu mînãstirea Sfînta Margareta ; alþii cred cã eun loc la încruciºarea drumurilor dintre Limone ºi Navena. 69. Trentinul : pastorul, episcopuldin Trento. 70. Peschiera : fortãreaþã a Veronei, bunã pentru a þine la respect pe cei dinBergamo, în obiºnuitele lupte dintre comunele italiene. 73. Prisosul : este vorba de rîulMincio, care ia naºtere din lacul Benac (Garda) ºi se scurge prin cîmpia verde plinã cu livezicare sînt aproape de Verona. 76. Cad : iese din Benac. 78. Governo : Governolo, localitateaunde Mincio se varsã în Pad. 82. Cumplita fatã : vrãjitoarea Manto. 86. Trista : nelegiuita.Învãþãturã : vrãjitorie. 87. Gol : neînsufleþit.



189

INFERNUL

189

88 Rãzleþi de primprejur apoi umplurãplugari ãst loc ce-n smîrcul sãu cel latavea-mprejur fireascã-ntãriturã,
91 ºi fãr-al sorþii semn ei nume-au datcetãþii lor clãdite pe-oseminteca fetei cei ce-ntîi pe-aici a stat.
94 ªi mult îi fu poporul, mai ’naintede-a fi de Pinamont cu-nºelãciunecredulul Casalodi scos din minte.
97 De-aceea-þi spun, cã dac-ar fi sã-þi spunãcã alte-origini are-al meu pãmînt,sã poþi minciunii-un adevãr opune.”
100 Iar eu : – „Ce-ai spus, maestre,-mi este sfînt,ºi-al tãu cuvînt tãrie-a prins în mine,ca praf mi-ar fi oricare-un alt cuvînt.
103 Dar vezi ºi-mi aflã-n neamul care vinevrun vrednic de vãzut ºi mi-l aratã,cãci tot ce vreau aceasta e, ºtii bine”.
106 Iar el : – „Acel cu barba rãsfiratãpe spete-a fost – cînd Grecia-n greul pasde-ai sãi bãrbaþi era despoporatã
109 aºa c-abia copii i-au mai rãmas –augur, ºi-a dat cu Calcas semnul careporni din Aulida primul vas.

94. Ei mult (a). 97. unii þi s-ar (a). 99. Minciunii-un adevãr sã-i poþi (a).

88. Rãzleþi... : a se construi : „plugarii rãzleþi de primprejur”. 91. Sorþii : de obicei, înaintede a da nume unui oraº, se trãgeau sorþii. 93. Ca fetei : ca numele lui Manto. 95. Pinamont :Pinamonte de’ Bonaccorsi, cavaler ghibelin, care, ca sã obþinã stãpînirea Mantovei, sfãtui pecontele Alberto da Casalodi sã trimitã în surghiun pe toþi nobilii din acel oraº ºi, dupã aceasta,mãgulind plebea, izbuti sã ajungã stãpînul oraºului. Dante vrea sã spunã cã populaþiaMantovei fusese foarte mare pe timpul stãpînirii lui Casalodi. 99. Minciunii : aici „minciuna”ar fi ceea ce însuºi Virgil a povestit în Eneida despre originea Mantovei. Motivul principalpentru care Dante pune în gura lui Virgil aceastã rectificare este cã Virgil, dupã ce a spuscã Mantova era fecioarã („cruda virgo”), afirmã cã Mantova a fost întemeiatã de fiul ei. Esteo probã mai mult pentru veneraþia ce avea Dante pentru poetul latin. Descoperind în el ogreºealã ºi pãrîndu-i rãu de aceasta, face astfel cã poetul însuºi o corecteazã. 101. Tãrie : aprins rãdãcini. În text : „a cucerit credinþa în mine”. 107. Pe spete : în loc de piept, din cauzasucirii gîtului. Cînd : cînd, din cauza rãzboiului troian, toþi bãrbaþii în stare de a purta armeleau plecat la rãzboi. Am putut dovedi cã avem aici o imitaþie directã a lui Dante din Roman
de Troie al lui Benoit de Sainte More : „par qui Grece est si apovrie De la bonne chevalerie”(v. 28299). 110. Semnul : semnul de plecare. Ca sã fie într-un ceas bun, era nevoie ca auguriisã hotãrascã momentul cel mai prielnic. Tot aºa în Evul Mediu nu se începea nici o acþiunede rãzboi fãrã ca astrologul comunei sau domnitorului sã fi dat semn. Calcas : vestitulsacerdot ºi augur care prezisese lunga duratã a rãzboiului troian ºi toate întîmplãrile lui.111. Aulida : oraº din Beoþia, unde Agamemnon aduce armata greceascã.
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112 Eurifil se numea, ºi-ãst nume-l areîn ’naltu-mi cînt unde de dînsul spuitu-l ºtii, cã-mi ºtii întreaga mea cîntare.
115 Cel slab în ºale-aºa cã parcã nu-i,e Scot ºi-ntr-adevãr avu putinþasã-nºele lumea cu magismul lui.
118 Guido Bonat îºi plînge-aici ºtiinþa,ºi-Asdent ce-acum sã fi rãmas la pieleºi sfori ar vrea, ci-acu e-n darn cãinþa.
121 Vezi tristul stol cari au fugit de-andrele,de fus ºi gheme ºi-au prostit creºtiniifierbînd ºi ierburi ºi-nvîrtind ulcele.
124 Dar haide-acum ! Între-ambele confiniia celor douã lumi ni se scufundãîn mare sub Sevila Cain cu spinii.
127 ªi-apoi, ieri noapte luna fu rotundãºi nu uita cã zarea ei te-a prinsºi bine-aori în silva ta profundã”.
130 Aºa-mi vorbea, iar noi mergeam întins.

112. Eurifil : despre el nu ºtim decît ceea ce ne spune Virgil (Eneida, II, 114), unde nu e vorbaînsã de plecarea flotei greceºti din Aulida, ci de povestirea lui Sinon, care, ca sã înºele petroieni, spune cã de multe ori grecii ºi-au propus a renunþa la asediu ºi a pleca acasã,dar n-au putut din cauza voinþei zeilor, care au dezlãnþuit furtuna pe mare. Mulþi comen-tatori cautã sã explice unde ar fi putut gãsi Dante ºtirea cã Eurifil a dat semnalul aceleiplecãri, ºi presupun cã ar fi luat-o dintr-un text, necunoscut nouã, de istorie troianã sau, dupãcum crede Parodi, dupã un pasaj din Seneca (Troades, 353 ºi urm.). Este clar însã cã Dante n-afãcut altceva decît a adapta grecilor obiºnuinþele medievale contemporane. 113. Cînt : Eneida.114. ªtii : ºtii pe dinafarã. 116. Scot : Michele Scoto, medic ºi astrolog scoþian care a fost lacurtea lui Frederic al II-lea, împãratul Germaniei ºi regele Siciliei, pentru care a fãcut maimulte traduceri de texte arabe de medicinã. Despre el comentatorii mai vechi povestesc mariminuni, cã ar fi avut suflete la dispoziþia sa, cãrora le poruncea sã „ia de pe masa regeluiFranþei rasolul ºi friptura de pe masa regelui Angliei ºi sã le dea oamenilor lui.” 118. GuidoBonat : Guido Bonatti din Forlì, în Romagna. A fost ºi el la curtea lui Frederic al II-lea,Ezzelino da Romano ºi Guido Novello. În 1282 a dat semnalul de atac ceþãtenilor din Forlì,care reuºiserã sã înfrîngã pe francezii care îi asediau. Este autorul unui mare tratat deastrologie. 119. Asdent : cizmar din Parma, celebru ghicitor despre care cronicarul Salimbene,cu multã naivitate, spune cã l-a auzit „prezicînd multe lucruri care pe urmã s-au întîmplat”(Cronica, 284). 121. Stol : trece acum la vrãjitoare, care mai bine ºi-ar fi vãzut de treburilelor casnice, ocupîndu-se cu cusutul, torsul ºi împletitul. Andrele : de la andrea = crochet(à tricoter). Cuvîntul e înregistrat în dicþionare alãturi de forma mai obiºnuitã : undrea.127. Ieri : ieri noapte luna a fost plinã : deci soarele a rãsãrit în acelaºi timp cu apusul lunii.Astãzi luna apune cu un ceas mai tîrziu de rãsãritul soarelui : deci, fiind luna la apus, soarelea rãsãrit de un ceas. 128-129. Te-a prins... ºi bine : þi-a fost de folos cînd te-ai rãtãcit înpãdurea infernalã.
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Cîntul XXI
Cercul al optulea. Valea

a cincea : pungaºii

Pungaºii, adicã acei care îºi însuºesc
banul public (1-57)  Ameninþãrilediavolilor împotriva lui Virgil ºi Dante(58-105)  Codîrloi întinde o cursãcelor doi poeþi (106-139)

1 Din punte-n punte-aºa trecurãm noivorbind de multe cîte-aici îmi catãsã nu le cînt, ºi ne-am oprit apoi
4 pe-al punþii vîrf, ca bolgia-nvecinatãºi-alt plîns zadarnic sã-l vedem acum,ºi-o ºi vãzui nespus de-ntunecatã,
7 într-al Veneþiei arsenal precumfierbînd vezi iarna smoala cea tenacespre-a unge luntrii ce-au crãpat pe drum
10 ºi nu mai pot pluti, aºa cã-ºi faceici unul vasul nou ºi-nfundã stupãprin coaste celui mai puþin dibace,
13 ºi-aici la prorã dreg, dincoa’ la pupã,cioplesc lopeþi ºi funii-ºi fac, ºi spartevîntrele de catarg cîrpind le-astupã ;

4. -nfunduitatã ( ?) (c). 7. Ca ºi-n Veneþia-n Arsenal. 8. În timp de iarnã fierb (b).
9. vase (a).
2. Multe : de multe lucruri care n-ar fi potrivit sã le spun aici. ªi în cîntul IV (v. 106) Danteîntrebuinþeazã asemenea formulã retoricã de preteriþie. Fiind vorba acolo de convorbirea luicu poeþii din „nobilul castel”, unii comentatori au crezut cã ar fi la mijloc modestia lui Dante,care, cu astfel de mijloc, ne-ar fi dat discret a înþelege cã aici poeþii i-au spus cuvinte preamãgulitoare, ca sã le poatã repeta. Comparaþia însã cu pasajul de faþã ºi cu asemenea formulede preteriþie care se gãsesc în literatura francezã narativã din Evul Mediu aratã cã pãrereaacestor comentatori n-are în realitate nici un temei. 4. Bolgia : dupã cum am relevat ºi înaltã parte, Coºbuc pãstreazã acest cuvînt specific dantesc, pe care îl traduce alteori prin valesau genune. 8. Iarna : fiind timpul neprielnic navigaþiei, veneþienii profitau de el ca sã-ºirepare corãbiile. 11. Stupã : cîlþi de cînepã. 12. Dibace : vasului mai stricat.



192

DIVINA COMEDIE

192

16 aºa prin vrerile divinei arte,dar nu prin foc, o smoalã jos fierbea,umplînd de vîsc tot malul de-orice parte.
19 Vedeam cã e, dar nu vedeam în eadecît numai bãºici de forfot pline,cînd ea-n umflare-i rãsuflînd cãdea.
22 Pe cînd stãteam atent sã vãd mai bine,– „Ia vezi, ia vezi”, strigînd conducãtorulm-a tras, de unde stam, grãbit spre sine,
25 ºi-asemeni unui om miºcai piciorulcînd nu s-opreºte-a ºti ce lucru-i ceresã fug-astfel, cãci spaima-l ia cu zorul,
28 ºi-aºa fugind întoarce-a sa vedere ;ºi-n dosul nostru eu pe stînci vãzuiun negru drac fugind din rãsputere.
31 Ce chip cumplit avea, e greu sã spui,ºi cît de fioros era-n miºcarecu-ntinse-aripi ºi iute-n mersul lui !
34 Cu umeri ’nalþi ca niºte þepi ºi carepurtau cãlare-un pãcãtos pe ei,þinut de pulpi cu bine-nfipte gheare.
37 – „Sã-l daþi, ai punþii noastre-ortaci ai meiadînc pe-un om fruntaº din sfînta Zitã,iar eu mã-ntorc s-aduc ºi pe-alþi miºei
40 în urbea lor cã-i bine garnisitã.ªi toþi pungaºi, afarã de Bontur,din «nu», pe bani fac «da», într-o clipitã !”

16. Aºa fierbea, prin vrerea sfintei arte (b). 28. Ia lucrul în (a). 29-30. ªi-unnegru diavol dupã noi vãzui/ Fugînd, pe stîncã sus, din rãsputere (b). 32. pãrea (a).
34-35. Cu umeri arc... ºi avînd cãlare,/ Cu ambele picioare un rãu pe ei (a). 35. Peei cu ambii craci un pãcãtos (b). 37. soþi (a). 37. Ai punþii noastre, a zis, ortaci (b).
40. Þara (c). 41-42. ªi-afarã de Bontur, tîlhari în modul/ Cã fac pe bani din da unnu (b). 42. Fac da din nu (a).
17. Nu prin foc : smoala care umplea valea (bolgia) a cincea nu fierbea din cauza vreunuifoc, ci din voinþa lui Dumnezeu. 19. Cã e : cã este smoalã în vale. 21. Cãdea : dupã cum faceºi pe pãmînt smoala cînd fierbe. 23. Strigînd : a se construi : „Conducãtorul, strigînd : «Sãvezi, sã vezi !», m-a tras grãbit spre sine, de unde stãteam”. 25. ªi-asemeni : „ºi miºcai piciorulasemenea unui om care nu se opreºte sã observe primejdia de la care este nevoit sã fugã (a ºtice lucru-i cere sã fugã) fiindcã spaima îl tîrãºte, ºi, tot fugind, se uitã înapoi”. 33. Iute : întext : „cu aripi deschise ºi cu picioarele care abia atingeau pãmîntul”. 34. Þepi : în text :„umãrul lui care era ascuþit ºi fioros”. 37. Sã-l daþi : „sã-l aruncaþi în smoalã, dragi tovarãºide strajã ai punþii noastre”. 38. Zita : patroana oraºului Lucca. Pãcãtosul adus de acest dracera, se vede, unul din fruntaºii (anziani) comunei. 40. Urbea : Lucca. Garnisitã : de pungaºi.41. Bontur : Bonturo Dati, demagog din Lucca, celebru pentru traficurile lui nepermise. Înanul 1314, refuzînd pisanilor înapoierea castelului Asciano, a pricinuit un rãzboi crud întrecele douã oraºe. Ca sã-ºi batã joc de pisani, el ridicã pe turnurile acestui castel douã mari
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43 ªi-l dete-adînc, iar el pe malul durs-a-ntors, fugind cum n-am vãzut în viaþãscãpat din lanþ vrun cîine dupã fur.
46 Scufuns dintîi s-a-ntors la suprafaþãpe spate-acela, însã dracii toþi :– „Nimic aici n-ajutã Sfînta Faþã !
49 Tu crezi cã eºti în Serchio sã ’noþi ?De vrei sã scapi de-a cãngii-nþepãturãdin smoalã capul tãu sã nu-l mai scoþi !”.
52 ªi cãngi pe el, o sut-atunci cãzurã,ºi iar : – „Aci cînd vreai sã joci, te-ascunde,aºa cã dacã poþi pe-ascuns tu furã”.
55 Tot astfel bucãtarii pun sã-ndeserîndaºii carnea cu þepuºe cînddeasupra apei ea-n cãldare iese.
58 ªi-atunci Virgil : – „Spre-a nu le da prin gîndc-ai fi pe-aici – mi-a zis Virgil –, tu catãvro stîncã jos ºi-ascunde-te curînd.

43. Îl dete-adînc (b). 44. nu cred cã s-avîntã (a). 45. urmînd pe hoþ zãvodul (b). lãsatdin lanþ (b). 49. Altfel cã-n Serchio-au cei de-aici sã ’noate (c). 51. nu-ncerca (a).
55. sã-nfunde (a). 57. Ea stã plutind în vasul dat în... (a). Plutind ea stã-n cãldareadatã (b). 58. ªi-atunci : Cã lor sã nu le dee (ºters în A).
oglinzi ºi rãspunse ambasadorului din Pisa, care venise sã-l cearã înapoi (împreunã cucelelalte castele ocupate cu sila de luchezi), cã n-avea nimic împotrivã sã restituie pe cele-lalte ; cît priveºte însã castelul Asciano, îl pãstra ca femeile din Pisa, cînd ies la plimbare, sãse oglindeascã în oglinzile luchezilor. Dupã moartea împãratului Henric al VII-lea laBonconvento Pisano (1313), soarta rãzboiului a fost contrarã luchezilor, care, fiind ghibelini, îºipierduserã cu moartea împãratului sprijinul ce-l aveau. Pisanii atunci au ajuns pînã la porþileoraºului Lucca ºi-au ridicat pe doi stîlpi douã oglinzi enorme ºi au scris sub ele niºte versuri,care reprezintã unul din cele mai vechi documente autentice de poezie popularã cu subiectistoric, în care spuneau : „Învaþã pe spinarea ta, Bonturo Dati, care ai sfãtuit pe luchezi : înziua de Sfîntul Fridiano pisanii au fost la porþile Luchei !”. 42. Din „nu”... fac „da” : îºischimbã opiniile ºi hotãrîrile pe bani. 43. -l dete : îl aruncã de pe înãlþimea podului în smoalaclocotitoare a ºanþului. 47. Pe spate : din cauza smoalei care-i apãsa pe cap, condamnatul,cînd se întoarce la suprafaþã, se iveºte cam aplecat înainte, în atitudinea unei comice închi-nãri. Dracul atunci îi spune sarcastic : „Te închini ? Aici nu eºti în catedrala din Lucca ºi nicin-ai înaintea ta icoana la care voi cei din Lucca þineþi aºa de mult !”. 48. Sfînta Faþã : osculpturã foarte veche în lemn, reprezentînd chipul lui Isus despre care se credea cã Nicodiml-ar fi reprodus de pe imaginea rãmasã pe giulgiul care învãluia capul lui Cristos. Era foartevestitã în Evul Mediu ºi se pãstreazã ºi acum tot cu aceeaºi religiozitate ca ºi atunci. ªi acumpoporul se jurã „pe sfîntul chip de la Lucca”. 49. Serchio : rîul care trece prin Lucca. Dupãcum se vede, dracul îºi bate joc de Lucca, de locuitorii ei ºi de moravurile ºi superstiþiile lor.Dante a fost la Lucca dupã ce a fost izgonit din Florenþa ºi acolo a fost bine primit de o femeienobilã, care se numea Gentucca (Purgatoriul, XXIV, 37), care însã nu trebuie socotitã printrefemeile iubite de Dante, vîrsta poetului fiind atunci destul de înaintatã. Este vorba numai deo cinstitã primire, fãcutã de o femeie de familie bunã unui om celebru. Nu putea deci sã aibãdespre Lucca o amintire neplãcutã. Dar florentinii îºi bãteau joc de luchezi ca de niºte oameniprostãnaci ºi îngîmfaþi. 53. Sã joci : sã ne înºeli scoþînd capul afarã ; ascunde-te, cãci dacãte prindem, te înþepãm. 58. Prin gînd : Virgil se aºteaptã la vreo farsã urîtã din parteadracilor ºi, cu o prudenþã care nu ne poate mira în cine simbolizeazã raþiunea omeneascã,sfãtuieºte pe Dante sã se þinã ascuns. Cu o foarte finã analizã Francesco D’Ovidio, plecînd dela procedeul similar întrebuinþat de Dante în valea vrãjitorilor, unde indirect se apãrã ºi
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61 ªi-orice-ndîrjire vezi cã mi-o aratã,sã nu te temi ! Cã-i ºtiu, fiindc-avuicu ei acest rãzboi ºi de-altã datã”.
64 Trecu pe punte-apoi ºi cînd vãzuicã merge drept spre-a ºasea rîp-a vãii,oh, mare-a fost aici curajul lui.
67 Cum sar ºi furioºi ºi iuþi dulãiipe-un biet sãrac ce-oprindu-se se-nfigecerºind unde s-opri de-o parte-a cãii,
70 sãrirã de sub punte cu cîrlige.Vãzui pe dracii toþi spre el cum pasã,dar el : – „Nu fiþi miºei, a prins sã strige.
73 ªi pîn-a mã-nhãþa, cu cãngi, sã iasãdin gloat-un ins sã-i spui ce vreau, ºi-apoiveniþi ºi m-apucaþi de vã mai pasã !”.
76 Strigarã toþi : – „Ia du-te, Codîrloi !”.Ei toþi au stat ºi-un ins al negrei gloateveni zicînd : – „Cam ce-ai pofti la noi ?”.
79 – „Crezi tu cã m-ai vedea pe-aicea poate –a zis Virgil – eu, cel ce vezi tu binecã pot sã-nfrunt a voastre-atacuri toate,

63. Rãsboiu cu ei pe-aici (a). 66. îndrãsneala (a). 70. Toþi astfel (a). 71. spre dînsuldiavolii (a). 74. vrute (a). 76. Codîrlã, du-te ! (a). 78. Cam ce-ar fi sã-þi ajute ? (a).
apãrã ºi pe Virgil de numele care-i ieºise de vrãjitor, observã cã ºi aici, în atacul nereuºit aldracilor, trebuie vãzutã o aluzie la învinuirea de înºelãtorie care a slujit duºmanilor lui politicide pretext ca sã-l izgoneascã din Florenþa. Neizbînda dracilor face aluzie la nevinovãþia lui,recunoscutã în conºtiinþã chiar de duºmanii lui. Sfatul prudent al lui Virgil face aluzie laoarecare lipsã de prudenþã care a fãcut posibile adversarilor lui astfel de învinuiri. Raþiuneaomeneascã aici pare a sfãtui omul nu numai sã fie cinstit, dar ºi a se arãta cinstit pentru anu da prilej atacurilor duºmane. 63. Altãdatã : cînd a fost trimis în Infern de vrãjitoareaErihto (vezi nota la Infernul, IX, 22-23). 68. Se-nfige : frumos cuvînt care lipseºte în Dante,unde nu avem decît „se opreºte”. Totuºi, cuvîntul întrebuinþat de Coºbuc este de o frumuseþeºi de o plasticitate sculptorie cît se poate de dantescã, aºa încît aparenta îndepãrtare de textse rezolvã într-o finã traducere. A traduce pe Dante cuvînt cu cuvînt, neþinînd seamã deînsuºirile speciale de vigoare, de originalitate ºi nu arareori de ciudãþenie ale stilului dantesc,nu este a traduce, ci a trãda pe Dante. Coºbuc ºi-a fãcut un suflet dantesc, mulþumitã cãruiafrumuseþea traducerii lui nu rezultã din fidelitatea cu care a interpretat fiecare cuvînt înparte, ci din tonul general ºi aproape aº zice de „suflarea dantescã” pe care a ºtiut sã i-o dea.A se vedea, de pildã, cît de minunat a tradus numele aºa de caracteristice ale dracilor dincîntul acesta. 73. Pîn-a mã-nhãþa : n-aº spune ca Torraca : „Aici Virgil cere cu dibãcie unproces cu toate formele legale, ca adicã condamnarea sã fie precedatã de discuþie”. Fãrãîndoialã, þinta lui Virgil este aici de a cîºtiga timp, însã cred cã trebuie interpretatã atitudinealui Virgil ca aceea pe care o ia forþat omul prudent ºi înþelept faþã de violenþa sãlbaticã a unoroameni rãi ºi strîmþi la minte, pe care, aproape fãrã sã vrea, îi trateazã de sus, cu acel felde milã îngãduitoare ce o arãtãm copiilor cînd ne facem cã ne supunem la capriciile lor ºi numai cãutãm sã amînãm sã le facem gustul. „Mai staþi puþin de vorbã. De înþepat cu cîrligetot o sã mã înþepaþi. Deci nu veþi pierde nimic”. 78. Cam ce-ai... : în text : „Ce folos ?”, în sensde : „Nu-i foloseºte la nimic !”, „Degeaba !”. 79. Crezi tu : este obiºnuita formulã cu care (veziInfernul, III, 95-96 ; V, 24-25) Virgil înlãturã piedicile demonilor.
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82 de n-ar fi vrun destin ºi vreri divine ?Fã loc ! Cãci vrerea cea din cer mã facesã duc pe-un viu pe-aceste cãi cu mine !”
85 ªi-atunci, o, ce-opãrit rãmas-ai, drace !Vãzui din mîini ºi cangea cum îi picã,ºi-a zis spre-ai sãi : – „Lãsaþi pe-acesta-n pace !”.
88 ªi mie-apoi maestrul : – „Te ridicãtu, cel pitit la punte printre stei,vegheat plecînd sã vii fãrã de fricã”.
91 Ieºind plecai grãbit ; cînd însã eivãzui cã toþi spre mine-ntoarnã paºii,m-au prins fiori cã tot vor fi miºei.
94 Aºa vãzui, cînd au golit arcaºiiCaprona dupã pact, ce fric-avurãvãzînd pe ºes ce mulþi erau vrãjmaºii.
97 M-am strîns de domn cu-ntreaga mea fãpturãºi-asuprã-mi gînd de rãu vãzînd cã-l aule stam cu ochii tot în ochi ºi-n gurã.
100 Plecarã furca toþi, dar se-ndemnauaºa-ntre ei : – „Sã-i trag una-ntre-spete ?”,iar altu-apoi : – „Sã-i tragi, sã þipe «au !»”.
103 Dar unul dintre ei, acel ce stetede vorbã cu Virgil, s-a-ntors grãbitºi-a zis : – „Domol – spre el –, domol, bãiete !”.
106 ªi nou-apoi : – „Un drum cum aþi doritpe arcul ãsta nu-i, cãci arcul zaceîn fundul vãii-a ºasea-ntreg [zdrobit]
109 dar dac-a merge tot pe-aici vã place,daþi tot prin ãst ponor, precum vã cîntºi-alt arc aflaþi, ºi-i drum pe-acolo-n pace.

92. avîntã (a). 98. cuget rãu (a). 103. cu faþa plinã/ De furie (a). 105. Domol zi-cînd (a). 107. Nu este pe-acest fiindcã (a). 108. ruinã (a). nãruit (a). 109. Dar mergeþitot pe-aici dacã vã place (a).
90. Vegheat : vegheat de mine, cu toatã încrederea cã te voi apãra. 91. Cînd însã : a seconstrui : „însã cînd vãzui cã ei toþi îndreaptã paºii spre mine...”. 93. Miºei : din teamã cã nuse vor þine de cuvînt, cã vor fi miºei ºi mã vor ataca pe la spate. 94. Aºa vãzui : Dantecomparã frica lui faþã de dracii care îl ameninþã cu cãngile cu aceea a arcaºilor pe care i-avãzut ieºind din castelul Caprona (dupã ce apãrãtorii lui se predarã duºmanilor cu pactul dea li se dãrui viaþa), cînd se vãzurã înconjuraþi de armatele duºmane. 95. Dupã pact : ofortãreaþã se poate preda la discreþia duºmanului sau dupã pact, care de obicei consta în afi apãrãtorii feriþi de orice ofensã ºi a avea onorurile militare. Asediul Capronei, despre careDante vorbeºte aici, s-a întîmplat în 1289, cînd, dupã cum povesteºte Villani (III, 137), „luchezii,cu ajutorul florentinilor, au mers în rãzboi contra Pisei ºi în drum au luat ºi jefuit castelulCaprona”. 106. ªi nou- : ºi apoi, întorcîndu-se cãtre noi. 110. Vã cînt : vã zic. 111. Alt arc :e, fireºte, o minciunã. Codîrloi cautã a înºela pe poeþi, spunîndu-le cã, din cauza nãruiriipunþii care trece pe valea a ºasea, drumul pe punte este greºit ºi îi sfãtuieºte sã o ia prin
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112 Cinci ceasuri mai spre-amurg de cîte sînts-umplurã ieri o mie ºase suteºaizeci ºi ºase de-ani de cînd e frînt.
115 Vro doi de-ai mei vor da o raitã iute,sã-mi cate rãi, ce ies la mal, ºi-astfelplecaþi cu ei, cã bine-o sã v-ajute.
118 Hei, Zbate-Aripi, în front, cu Farfarelºi Bot-de-Ogar cu voi, ºi Viþa-i-Sece,haid’, Fund-de-Iad ºi tu, ºi Parpanghel,
121 nebunul Cap-de-Cîine, sã mai plececolþatul Rît-de-Porc ºi Forforoatã ;Bãrboi-Zbîrlit vãtaf acestor zece.
124 Mai daþi pe lîng-aprinsa smoal-o roatã,ºi-ãºti doi la altã punte-ntregi sã vie,cã-ntreagã trece peste bolgia toatã”.
127 – „Ce vãd – am zis – maestre-al meu, vai mie,o, fã – i-am zis – sã mergem fãr’ de ei,de ºtii, cãci eu nu-i cer tovãrãºie.
130 De eºti prudent ºi-acum ca de-obicei,nu-i vezi cum mîrîie-ntre dinþi, pãrinte,ºi-au ochi-n cap cu gînd de-a fi miºei ?”
133 Rãspunse el : – „N-aº vrea sã te-nspãimîntece vezi ! Scrîºneascã-n dinþi [aºa] cum vor :o fac spre-acei din smoala lor fierbinte !”.

127. Dar eu : Ce vãd (b). 128. O fã de ºtii (a).
ponorul care desparte valea a cincea de a ºasea, pînã cînd vor întîlni alt arc (inexistent !) caretrece întreg deasupra vãii. 112. Cinci ceasuri : Codîrloi explicã motivele prin care arcul alºaselea este nãruit : tocmai ieri s-umplurã o mie ºase sute ºaizeci ºi ºase de ani ºi cinciceasuri mai mult (mai spre amurg) dupã ceasul în care vorbeºte, de cînd arcul s-a frînt. Adicã :arcul s-a frînt din cauza cutremurului de pãmînt care a precedat coborîrea lui Isus în Iad. Eradeci Sîmbãta mare, 9 aprilie 1300, ºi în ziua precedentã, la amizã, se împliniserã 1266 de anide la moartea lui Isus. Dupã credinþele lui Dante, moartea lui Cristos s-a întîmplat la amiazãîn Vinerea mare, în anul 34 al vieþii lui. De cîte sînt : cinci ceasuri mai tîrziu de ora ce oavem acum. Dracul vorbea cam pe la 7 dimineaþa, adicã cinci ceasuri înainte de amiaza dinziua de 9 aprilie 1300. La amiaza zilei precedente (8 aprilie 1300) se împliniserã deci 1266de ani de la moartea lui Cristos ºi 1300 de la naºterea lui (vezi Infernul, XII, 36 ºi Convivio,IV, 23). 125. -ntregi : restricþie mintalã diabolicã. Codîrloi spune tovarãºilor ce le da poeþilorca escortã sã nu le facã nici un rãu pînã cînd nu vor ajunge la puntea care trece întreagã pestevale ºi care are singurul neajuns cã... nu existã. 128. O, fã : sã faci aºa fel ca sã mergem fãrãastfel de escortã, cã eu din partea mea renunþ la ea bucuros. De ºtii : dacã este adevãratce mi-ai spus cã ºtii drumul. 130. De eºti prudent : frica îl scoate aici pe Dante puþin dinfire ºi parcã uitã respectul datorat lui Virgil. Începe sã se îndoiascã dacã Virgil ºtie drumul(de ºtii), pe urmã se îndoieºte ºi de prudenþa lui, care ar fi trebuit sã-i atragã atenþia asupraatitudinii duºmãnoase a oamenilor. „Se poate ? parcã nici nu te recunosc ! Tu, de obicei aºade prudent, nu vezi cum dracii mîrîie între dinþi ºi se uitã urît la noi ? Ce mai avem nevoiede o astfel de escortã ! Dacã este adevãrat cã ºtii drumul, te rog sã ne despãrþim de ei ºi sãmergem singuri”.
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136 La stînga deci pornirãm prin ponorci-ntîi vãzui, ca semn, cã toþi se-ntoarnã,strîngîndu-ºi limba-n dinþi, spre ºeful lor.
139 Iar el plecînd fãcu din cur o goarnã.

137. Ca semn : faptul cã Codîrloi s-a conformat cu totul obiceiurilor militare, alegînd ocãprãrie de zece oameni, pe care-i strigase pe nume (ce nume !) ºi le dã un ºef a înveselitpe draci, care aratã de a lua jocul în serios ºi, aºteptînd semnul plecãrii, îºi strîng limbacu dinþii, ca ºi cum ar vrea sã arate o încordare de atenþie comicã în aºteptarea comenziide pornire. „Toatã scena pare inspiratã de un joc de copii : copiii se joacã de-a soldaþiiºi, jucîndu-se, îºi bat joc de ºeful lor ºi, fãcînd cu gura un anume zgomot, îºi închipuie cãimitã sunetul trîmbiþei” (Torraca).
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Cîntul XXII
Cercul al optulea. Valea

a cincea : pungaºii

Cei doi poeþi, cãlãuziþi de demoni,strãbat colnicea de-a lungul smoalei
fierbinþi (1-30)  Ciampolo di
Navarra ºi Frate Gomita (31-96) Cursa întinsã dracilor de Ciampoloºi cearta acelora (97-151)

1 Vãzui ºi cãlãreþi cum cîmpi întrapã,cum dau atacuri, sau fãcînd alaiºi-aori în vãlmãºag fugind cum scapã,
4 cursari prin þara voastrã-ntîmpinai,ºi bande-n treacãt, neamule-aretine,ºi joc de suliþi ºi-ncurãri de cai,
7 urmînd dupã chimvale-ori tamburine,cu buciume-ori cu focuri din casteleºi semne de-ale noastre-ori chiar strãine,
10 ci-atare-avînd poznaº cimpoi nici ele,nici oºti eu n-am vãzut, nici escadroane,nici nave-urmînd un far sau grup de stele !
13 Mergeam acum cu-aceste lighioane –vai, rãi fîrtaþi – dar toate cum li-e rîndul,cã-n Iad nu ceri tãmîie ºi icoane.

2. alaiu (A). 9. ªi semne-avînd itali... ºi ce-ori (a). 12. lumini de far, sau (a).
1. Vãzui : face o enumerare de diferite manevre ºi exerciþii militare executate în sunetulcelor mai deosebite instrumente muzicale, pentru a spune cã totuºi niciodatã nu i-a fostdat sã asculte un aºa de ciudat cimpoi ca acela al lui Bãrboi-Zbîrlit, ºeful drãceºtii cete dincîntul precedent. Întrapã : cum strãbat cîmpii în trap. 2. Fãcînd : vãzui cãlãreþi, fãcînd alai.3. Fugind : vãzui cum aori, în mijlocul vãlmãºagului, cãlãreþii scapã fugind. 5. Neamule--aretine : face aluzie probabil la expediþia florentinilor în teritoriul din Arezzo, dupã bãtãliade la Campaldino (1289). 6. Joc de suliþi : face aluzie la luptele medievale ale cavalerilor,numite în italieneºte giostre (în francezã joûtes) ºi torneamenti (în francezã tournoiments).8. Focuri : dupã semnale fãcute cu foc de pe turnurile fortãreþelor, ca de pildã în Infernul,VIII, 4-5. 9. Semne : instrumentele muzicale. 10. Ele : bandele despre care vorbeºte în versul 5.15. Cã-n Iad : Coºbuc traduce astfel o zicãtoare italieneascã : „la biserica cu sfinþi ºi lacîrciuma cu beþivi”.
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16 Dar eu aveam numai la smoalã gîndul,sã vãd ºi-a bolgii-ntreagã aºezareºi rãul neam ce-l scaldã-n ea fierbîndu-l.
19 Precum cînd dau piloþilor pe maredelfinii semn cu spetele rotundesã-ºi scape-a lor corabie de ’necare,
22 aºa, spre-a rãsufla, ºi-aici ºi-altundevedeam vrun rãu spinarea cum ºi-o saltãdar numai fulgerînd ºi iar s-ascunde.
25 Cum stau prin bãlþi ºi broaºtele-ndeolaltãla mal, ºi-astfel c-afar-au numai botul,dar labele ºi-ntregul trup în baltã,
28 ºi-aici astfel la mal umpleau ei totuldar cînd s-apropia Bãrboi-Zbîrlitpe toþi în clipã-i ºi-nghiþea borhotul.
31 Vãzui, ºi-am sufletul ºi-acu-ngrozitpe unul stînd, cum e pe cînd le speriicã stã o broascã ºi-altele-au sãrit,
34 dar Bot-de-Ogar i-a ºi-ncleºtat în periismoliþi ai lui cîrligul ºi, trãgînd,ce-a scos din lac o vidrã-mi fu vederii.
37 ªtiam pe draci pe nume-acum pe rînd,cãci fui atent ºi cînd aleºi ei furãºi ºi-ntre ei cum se chemau strigînd.
40 – „Hei, Foc-Nestins, aleargã ºi-i înfigeîn spate gheara sã-l jupoi de piele !”ªi toþi au curs cu cãngi ºi cu cîrlige.
43 Iar eu : – „De poþi, maestre-al cãii mele,sã faci sã afli cine-i desperatulcãzut aici în mîini atît de rele ?”.

32. odatã (a). 36. ªi-a tras ºi-a scos ce-o vidrã (b). spînzu... (a). 38. Atent fusei (a).strige (a).
17. ªi-a bolgii : obiºnuitul italienism al lui Coºbuc, pentru vale. 20. Semn : se credea în EvulMediu, ºi se crede ºi acum, cã atunci cînd delfinii sar deasupra apei, urmãrind corabia dupãobiceiul lor, prevestesc furtunã. 23. Vrun rãu : un condamnat. 25. Cum stau : dupã ce a com-parat pe condamnaþii care îºi scot spatele afarã din smoalã cu delfini care, ivindu-se dinmare, îºi aratã spinarea lor arcuitã, asemuieºte aici pe ceilalþi condamnaþi care ies din smoalãnumai cu capul cu broaºtele care stau la malul bãlþilor ºi scot afarã din apã numai botul.32. Cum e : dupã cum se întîmplã, cînd treci pe lîngã malurile unei bãlþi, cã toate broaºtelesar speriate în apã ºi cîte una rãmîne afarã, aºa vãzui (ºi numai povestind mã îngrozesc) peunul din condamnaþi rãmînînd afarã cu capul, expus la cãngile diavolilor. 34-35. Perii smo-liþi : pãrul smolit. 36. Ce-a scos : ceea ce a scos din lac. Trãgînd cu cangea, dupã ce a prinspãcãtosul de pãr, ºi ridicîndu-l în sus, trupul lui acoperit de smoalã apare ca ceva lung, negruºi dintr-o bucatã, întocmai ca o vidrã pescuitã cu þepoiul. 38. Atent : Dante ºtia numeletuturor, cãci fusese atent ºi cînd Codîrloi îi striga pe nume ca sã-i aleagã, ºi cînd se chemauîntre ei. Furã : (înfige : cîrlige). Coºbuc, care a avut în minte o rimã, poate strige, cum se vededin variantã, a lãsat terþina rimatã neîndestulãtor. 44. Sã faci : sã faci în aºa fel, dacã se
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46 Mergînd Virgil deci a-ntrebat de statuldin care-a fost nãscut, iar el îi spuse :– „Sãrmana maicã mã nãscu-n regatul
49 Navarei unde-n slujbã ea mã puse,cãci tat-avui pe-un biet de marþafoi,ºi-al sãu distrugãtor ºi-a tot ce-avuse.
52 La bunul domn Tibald fui serv apoi,ºi-acolea-n coþcãrii fui meºter marede cari-acum dau seamã-ntr-ãst noroi”.
55 Iar Rît-de-Porc, ce-avea doi colþi cum areºi-un porc mistreþ, fãcu ca-n ºold miºelulsã-i simþ-un colþ ce-artist e-n spintecare.
58 De rãi motani mai dete ºoricelul !Bãrboi-Zbîrlit însã-l cuprinse-n braþeºi-a zis : – „Pînã-l înfurc, cu-ncetinelul !”.
61 I-l duse lui Virgil apoi în faþã :– „De vrei sã ºtii mai mult, întreabã-l darã,cã-ndat-apoi sar alþii ºi-l înhaþã”.
64 ªi-a zis Virgil : – „Cunoºti tu, aºadarã,prin smoalã vrun nemernic sã se chemelatin de neam ?” – „De-un duh cu-a voastrã þarã
67 vecin, m-am despãrþit de scurtã vreme.De-ar fi ºi-acum deasupra-mi ãst miºel,de cãngi ºi gheare-acum eu nu m-aº teme.”

50. cald (a). 51. Ce ºi pe el ºi tot ce-avu distruse (b). 52. Tibald (a). 59-63. Ci-lprinse-n braþe-atunci ºi-a zis : Bãrbaþi/ Sã-mi staþi pînã-l înfurc, tãcuþi ca mielul./S-a-ntors cu faþa spre Virgil apoi :/ De vrei sã ºtii mai mult, sã-ntrebi, cã-mi sbiarã/Cã dornici de-a-l jupi mai am vreo doi (b). 54. noroiu (A). 60. sã-mi staþi ca mie-lul (a). 65. sã se zicã (b). 66. Iar el : Cu (a). 67. Vecin, lãsai pe (a). 66. Lãsai cu-avoastrã þarã/ Vecin pe-un duh, de vreme puþinticã (b). 69. De ghiare-acum ºi cãnginu m-aº mai... (b).
poate, ca sã aflãm cine-i nenorocitul cãzut în mîna „duºmanilor” lui. De douã ori în acest cîntse vorbeºte despre „duºmani”, ºi în amîndouã cazurile dintr-un punct de vedere care ne aratãîn Dante tipul omului medieval ºi al omului de partid. Ce milã aici pentru nenorocitul cãzutîn mîna duºmanilor lui ! Posibilitatea de a scãpa printr-un act de iertare ori de mãrinimie dinmîna duºmanului nici nu se fãcea în Evul Mediu ! Dacã Dante ar fi cãzut în mîna florentinilor,ar fi fost ars pe rug (igne comburatur, ita ut moriatur) fãrã milã. ªi nici el n-ar fi gãsit cãprocedeul este nejuridic. ªi de fapt tot în acest cînt Dante are cuvinte de mare dispreþ pentruFrate Gomita, care, dupã ce a avut în mînã pe duºmanii stãpînului lui, le-a dat drumul pebani. Dante apare scandalizat nu atît cã le-a dat drumul pentru bani, dar cã a scãpat o ocazieaºa de minunatã de a suprima pe duºmani. 46. Statul : din ce þarã. 49. Navarei : mic statmedieval între Franþa ºi Spania, în Pirineii apuseni. Nenorocitul este un oarecare Ciampolo(Jean Paul) despre care comentatorii nu ne spun mai mult decît gãsim în Dante : cã mamalui îl puse de mic copil în slujba regelui Tibald al II-lea de Navarra (1240-1270), foarte vestitîn Evul Mediu pentru virtuþile lui cavalereºti ºi lãudat de Rutebeuf ca viteaz, darnic ºiprimitor. La curtea acestui rege, Ciampolo, fiind om cu trecere, împãrþea slujbe ºi favoruripe bani. 57. Ce-artist : ce bine spintecã unul din colþii lui. 60. Cu-ncetinelul : astîmpãraþi-vã.63. Alþii : demonii. 66. Latin de neam : italian. 67. Vecin : din Sardinia. Nu-l socoteºte decica tocmai italian. De altfel, cît priveºte dialectul, ºi azi unii filologi îi socotesc mai mult cao limbã aparte, decît ca o varietate a limbii italiene. 68. Deasupra-mi : se vede cã în smoalã
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70 Dar Bot-de-Ogar : – „Ce stãm acum astfel !”.ªi-n braþ i-a-nfipt al cãngii vîrf subþireºi-un mare sfert de carne-a rupt din el.
73 ªi Fund-de-Iad tot sta sã-l ia-n primirede jos mai de la pulpi, ci-n rotogolse-ntoarse-al lor decan cu rea privire,
76 ºi-a stat puþin mai blînd turbatul stol.Virgil, nezãbovind, din nou grãit-aspre cel ce sta privindu-ºi osul gol :
79 – „De cine zici, cã rea þi-a fost ursitacînd tu, lãsîndu-l, mai spre mal te-ai tras ?”.Rãspunse-acela : – „Fratele Gomita,
82 Galuricul, oricãrei fraude-un vas.Astfel avut-a-n mîini pe inimiciilui Ninu-ncît de pomin-a rãmas,
85 dar bani le-a smuls ºi-n cîmp a pus voiniciicum el zicea, ºi-a fost înºelãtorºi nu-n mãrunt, în multe alte-oficii.
88 El stã-n contact cu cel din Logodor,cu Zanche-acum, ºi-ºi spun nenumãrate,tocînd de dragã-le Sardinia lor.

75. ºi-a-ntors decanul aspra (a). 85. ºi-a rupt... ºi-n cîmp a pus voinicii (b).
condamnaþii stau unii peste alþii. De aceea Ciampolo spune cã, dacã ar fi rãmas acoperit deel în smoalã, acuma nu s-ar teme de cãngile ºi nici de ghearele demonilor. 70. Astfel : în text :„prea mult am rãbdat”. 75. Decan : Bãrboi-Zbîrlit. 79. De cine zici : despre cine vorbeºti,zicînd cã rãu ai fãcut lipsindu-te de pavãza care þi-o fãcea trupul lui întins peste tine ºitrãgîndu-te mai spre mal ? 81. Fratele Gomita : despre acest cãlugãr, Gomita sau Comita,ºtim foarte puþin, fiindcã comentatorii lui Dante nu fac aici decît a repeta ºi a amplifica cegãsesc în text. Se pare cã a fost mult timp siniscalco ºi pe urmã ºef al întregii curþi ajudecãtorului din Gallura, Ugolino Visconti, mai cunoscut sub diminutivul de Nino. DupãChiose anonime, acest Nino a fost om foarte ºiret ºi lacom de bani, din care cauzã, dupã cepisanii îl goniserã din oraº, ºi ordonînd, din represalii, ca toþi pisanii care erau în domeniullui sã fie întemniþaþi, acest Frate Gomita îi lãsã sã fugã pe toþi în schimbul unei sume de bani.Se pare cã faptul s-a întîmplat puþin dupã ziua de 30 iunie 1288. 82. Galuricul : din Gallura.Sardinia era împãrþitã în patru giudicati : Gallura, Logodoro, Arborea ºi Cagliari. ªefulacestora se chema giudice, adicã „jude”, dar în realitate avea putere ºi uneori (ca de pildãRe Enzo, fiul lui Frederic al II-lea) ºi numele de rege. Despre Nino Visconti („Giudice Nin”al lui Dante) vezi Purgatoriul, VIII, 53. Un vas : întrebuinþînd o comparaþie biblicã, aseamãnãcorpul cu un vas al cãrui conþinut este sufletul. Tot aºa ºi în Infern (II, 28) a chemat pe SfîntulPavel vas electionis. 85. -n cîmp : în libertate. Voinicii : duºmanii domnului lui, încã voiniciºi în stare de a-i face rãu. 86. Cum el zicea : fãcea aluzie la formula juridicã de plano (fãrãjudecatã, cu procedura sumarã) întrebuinþatã de Dante în loc de „în cîmp” din varianta (b),întrebuinþatã de noi pentru a întregi versul lãsat incomplet de traducãtor, tocmai din cauzãcã nu-i gãsise forma definitivã pentru a reda acel de plano din text. Ironia consistã în a citaaceastã formulã juridicã întrebuinþatã de Frate Gomita cu ocazia aceea ºi de care trebuie sãfi fãcut mult haz duºmanii lui, din cauza cinismului sau inconºtienþei ce presupune în acelacare mãrturiseºte astfel de a fi lãsat în libertate, aºa de plano, ca lucrul cel mai firesc ºi fãrãnici o umbrã mãcar de judecatã, pe duºmanii domnului sãu. 87. Mãrunt : adicã în stil mare.88. Logodor : unul din sus-pomenitele giudicati din Sardinia. 89. Zanche : spun comentatoriimai vechi (alte documente însã nu avem) cã a fost vicar al regelui Enzo, fiul lui Frederic alII-lea, cînd, luînd acesta de soþie pe Adelasia din Logodoro, deveni regele Sardiniei ; ºi adaugãcã mai tîrziu Zanche, dupã moartea lui Enzo (la Bologna, unde a trãit restul zilelor lui într-o
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91 Dar, vai, vedeþi-l pe-altu-n fãlci cum bate !Eu multe-aº spune, dar mã tem cã elîmi face grapã ghearele-i pe spate”.
94 S-a-ntors vãtaful lor spre Farfarelce tot pîndea din ochi cum sã-l apuce :– „Tãiatule din furci ! Mai stai niþel !”.
97 Cel groaznic îngrozit atunci spre duce :– „Lombarzi ori tusci sã vezi ºi dacã-þi placesã-i ºi auzi – a zis – þi-i pot aduce,
100 de-or sta puþin deoparte-aceºtia-n pacespre-a nu se teme-ai mei de-a lor mînieºi eu, de-aici din mal, pe loc voi face
103 nu unu-ori doi, ci ºapte sã vã vie,c-un semn din gur-aºa cum dãm signalecînd iese-un ins ºi vrea tovãrãºie”.
106 Dar Cap-de-Ogar cu botul feþei saleîn vînt ºi dînd din cap : – „Nemernic, ce-i !ºi ce scorni prilej scãpãrii sale !
109 Bogat, pungaºu-n laþuri cîte vrei !”.– „Ei, da ! Sînt rãu cum nici nu se mai poatec-aduc la chin cu mult mai rãu pe-ai mei !”
112 Pierzînd rãbdarea Zbate-Aripi, cu toatecã toþi i s-opuneau : – „De-mi sari în laceu nu-n galop sãrind mi te voi scoate,
115 ci-n zbor de-aripi în clipã-þi viu de hac !Subt mal, fîrtaþi ! ªi vom vedea noi dacãeºti tu, decît noi toþi, mai mare drac !”.

94. oiu (a). 96. înapoi, dar stai niþel (a). 102. ºezînd aici (a). Am folosit aceastãvariantã pentru a completa textul din (A), care dupã smuls are o lacunã. 93-95. prinsecu o agrafã ºi cu însemnarea : sã se schimbe. 104. cum dãm noi (a). 108. ªi-auzi,spre-a ne scãpa, ce-a pus la cale (b).
captivitate benevolã, dupã ce a fost luat prizonier dupã bãtãlia de la Fossalta) a luat de soþiepe aceeaºi Adelasia. În altã parte (Infernul, XXXIII, 144) Dante spune cã a fost ucis de ginerelesãu Branca d’Oria. 91. -n fãlci : scrîºneºte din dinþi ameninþãtor. 98. Tusci : din Toscana.100. Aceºtia : demonii. Ciampolo, ca sã scape de ghearele ºi de cãngile demonilor, nãscoceºteun ºiretlic : spune lui Virgil, care puþin mai înainte l-a întrebat dacã cunoaºte vreun latinprintre tovarãºii lui din smoalã, cã, dacã demonii vor sta puþin la o parte, în aºa fel cã ceicare se vor ivi afarã din smoalã sã aibã încredere, el, dînd semnalul convenit între ei, cîndcineva, scoþînd capul afarã, constatã cã demonii sînt departe ºi nu-i pot vedea, el va face aºafel cã mai mulþi condamnaþi lombarzi ºi tusci se vor arãta, ºi Virgil va putea vorbi cu ei peîndelete. Cuvintele sînt adresate lui Virgil, dar ºiretul condamnat se gîndeºte la impresia ceo va face asupra dracilor, care, din dorinþa de a putea prinde ºi chinui mai mulþi, se vor lãsaînºelaþi. Fireºte cã toate sînt minciuni ºi cã abia se vor depãrta dracii, ºi el se va aruncaiarãºi în smoalã. 110. Ei, da : dîndu-ºi seama de neîncrederea dracilor, vrea sã-i convingã,aducîndu-le aminte totala lipsã de solidaritate a pãcãtoºilor din cea mai rea speþã, care seacuzã unul pe altul ºi parcã se bucurã de suferinþele tovarãºilor. Dupã cum ar spune : „«Rãu ?»ªi tocmai voi mã învinuiþi de asta, care o sã vã bucuraþi de urmãrile acestei rãutãþi ? «Rãu»ar trebui sã mã numeascã ai mei, pe care îi trãdez !”.
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118 Nou joc, creºtine,-ascultã ºi-o sã-þi placã !Se-ntoarserã deci toþi, spre-alt mal cãtîndºi-ntîi fu cel ce n-ar fi vrut s-o facã.
121 Pîndind priinþã clipei ºi-nfigîndpungaºu’ bine tãlpile-n þãrînã,sãri ºi-astfel scãpã de-al bandei gînd.
124 O ciudã fu pe toþi acum stãpînã.Dar mai ales pe cel ce cauzã fu,deci ºi porni strigînd : – „Tu-mi eºti în mînã !”.
127 Dar nu-i era. Cãci zborul nu putusã-ntreacã frica. [Unu-n fund pe datã,iar altu-n zbor cu pieptul sus trecu.]
130 Nu piere-o raþ-altminteri scufundatãîn lac cînd vine-un ºoim ce tot astfeltrudit ºi mînios de drum îºi catã.
133 Cu ciudã de-acest lucru, Parpanghelzburã pe urma lui, dorind ca hoþulsã-i scape-n lac, spre-a se prici cu el.
136 Iar cînd i-a fost scãpat, sãrindu-i moþulsãri cu ghearele pe soþ ºi-apoise-ncinse-o harþã peste lac cu soþul.
139 Dar celãlalt era dibaci coroisã-l scarmene vîrtos ! ªi-aºa cãzurãde sus în smîrc în clocot amîndoi.
142 ªi-n pripã-i despãrþi acea cãldurãci-atîta clei pe-aripi li s-a lipit,cã nu puteau sã iasã din arsurã.
145 Cu-ai sãi se vãicãrea Bãrboi-Zbîrlitºi-urni pe patru-n ajutor sã sarãcu cãngi cu tot pe-alt mal, iar ei grãbit
148 la postul lor ºi-aici zburarã,ºi cãngi întinserã spre-acei spurcaþice-aproape copþi sub scoarþã se-nfundarã.
151 Noi însã i-am lãsat aºa-ncurcaþi.

124. fuse (a). 125. ªi-ntîiu pe-acel ce-o cauzã fu greºelii (b). 133. el ºi-nciudat (a).
134. sbura tot din... (a). 137. S-a-ntors (a).
120. Cel : Zbate-Aripi, care, aproape sigur cã îl va înºela condamnatul, ar fi dorit sã fie cuochii în patru ca sã nu-i scape. 125. Pe cel : pe Zbate-Aripi. 128. Unu : Ciampolo. 129. Altul :Zbate-Aripi. 131. Tot astfel : comparã ciuda lui Zbate-Aripi, care n-a putut sã înhaþe peCiampolo, cu ciuda unui ºoim care, dupã ce a urmãrit o raþã sãlbaticã mult timp în zbor,cînd a ajuns la malul apei nu poate s-o prindã fiindcã raþa s-a scufundat. Cf. Ramiro Ortiz,„Per la medievalizzazione di Dante”, în Zeitschrift f. rom. Phil., XLIII (1923), p. 293 ; ºi,în aceeaºi Zeitschrift, XLIV (1924), pp. 664-617 : „Conobbe Dante il «Roman de Renart» ?”133. Acest lucru : scãparea lui Ciampolo din cãngile lui Zbate-Aripi. 134. Lui : luiZbate-Aripi. Dorind : dorind de la început. 139 : Coroi : ºoim. 149. Spurcaþi : plini de smoalã.150. Se-nfundarã : se înfundaserã înainte de a primi ajutor.
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Cîntul XXIII
Cercul al optulea. Valea

a ºasea : ipocriþii

Cursa întinsã de draci ºi zãdãrnicitã
de Virgil (1-57)  Ipocriþii (58-75)Catalan ºi Lodering (76-108) 
Caiafa (109-126)  Cei doi poeþi seurcã pe colnicea a ºaptea (127-148)

1 Tãcuþi ºi singuri, fãrã soþi, acummergeam, urmînd din urmã pe pãrintecum merg ºi fraþii minoriþi pe drum.
4 Dar cearta ce-o vãzui mi-aduse-amintede-un ºoarece ºi-o broascã despre careEsop ne dã-ntr-o snoavã-nvãþãminte.
7 N-au „nu” cu „ba” mai mult asemãnaredecît au astea douã, dacã binepriveºti ºi-alãturi ºi-nceput ºi fine.
10 ªi-aºa cum dintr-un gînd alt gînd îþi vine,alt gînd din primu-aºa mi se nãscusporindu-mi spaima cea dintîi din mine.

4-5. De snoava lui Esop mi-aduse-aminte/ Presenta ceart-a lor (b). 8. cînd ºifine (a). 10. Precum deci dintr-... (a). 11. fu cazul (a). 12. ªi prima spaim-aduplicato-n (b).

3. Minoriþi : cu înfãþiºare smeritã ºi unul dupã altul în rînd, dupã cum merg pe stradã fraþiiminoriþi, adicã franciscanii care urmeazã regula Sfîntului Francisc de Assisi. 4. Cearta :cearta dracilor din cîntul precedent. 6. Esop : fabulist grec din secolul al VI-lea î.Cr. Aici seface aluzie la Esopul medieval, text latin în distihuri elegiace atribuite de unii englezuluiWalterius. Fabula despre care Dante vorbeºte este urmãtoarea : „Un ºoarece, ca sã poatãtrece mai uºor o baltã, ceru ajutor unei broaºte. Broasca îi legã piciorul cu o aþã de al sãu.Iatã cã înoatã amîndoi ; broasca se scufundã ca ºoarecele sã se înece, însã ºoarecele se abatela suprafaþã ; frica îi mãreºte puterea. Vine uliul ºi desparte pe cei doi care se ceartã ; curîndamîndoi zac cu mãruntaiele smulse afarã”. Cf. Ramiro Ortiz, „Conobbe Dante il «Roman deRenart ?»”, în Zeitschr. f. rom. Phil., 1924, p. 615, n. 1. 8. Astea douã : ceartã între draci ºifabula lui Esop. 9. ªi-alãturi : ºi dacã pui în relaþie începutul certei drãceºti cu sfîrºitul.12. Spaima : din cauza dracilor.
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13 ªi-aºa gîndeam : motivu-n noi le fuºi-a poznei cei de rîs ºi-a suferinþiiºi negreºit cã li-e necaz acu.
16 Mînie dac-adaog rea-voinþii,goni-ne-vor cum n-a gonit copoipe-un iepure ce-l ia de gît cu dinþii.
19 Simþeam de groazã pãru-n cap vîlvoi,ºi-am zis, atent în urm-avînd privirea :– „De nu ne-ascundem repede-amîndoi,
22 din Gheare-Rele, maistre, mi-e pierirea.Îi simt cum vin pe urmã-ne-alergînd,aºa de vii îi vãd cu-nchipuirea”.
25 Iar el : – „De-aº fi ºi-oglindã, mai curîndn-aº prinde-a ta icoanã, cea de-afarã,precum þi-am prins pe cea ce-o ai în gînd.
28 Spre-a mele-a tale gînduri se-ndreptarã,egal cuprins avînd ºi-acelaºi zbor,ºi-aºa-ntr-un singur sfat mi se-nchegarã.
31 De-o fi pieziº la dreapta,-ncît uºorsã facã malul drum într-altã vale,scãpãm de-nchipuita goan-a lor”.
34 Dar n-a-ncheiat ºi restul vorbei sale,cînd ºi vãzui pe draci cu-aripi întinseaproape-a ne-nhãþa sosind pe cale.
37 Virgil în braþe-atunci grãbit mã prinse,precum de zgomot deºteptata mamã,cînd vede-n casã lucrurile-aprinse,
40 apucã fiul spre-a fugi, ºi-n samãluînd numai la el, ea nici pe sinenu-ºi dã rãgaz s-arunce vro nãframã ;

13. Motivul, cu gînd, în noi (a). 14. Din noi pornit-a hazul (a). 14-15. Batjocuriice-o pat ºi-a suferinþii/ Ce-i arde aºa, cã-i prinse cred necazul (b). 16. Deci furie--acum de-adaogã (b). 19. pãtrunde (a). 21. de nu ne vom ascunde/ ªi eu ºi tu (b).
23-24. De gloata lor cã-n urmã ni-e pornitã,/ ªi-i vãd aºa cã simt chiar cummã-nhaþã (a). 25. oglindã-mplumburitã (b). 28. Grãbit precum þi-am prins-o ceagînditã (b). 35. eu ºi vãzui (a). 37. Deodat-atunci/ Virgil la piept (a). 38. Cummama cînd de larmã-i deºt[eptatã] (b). 41. Mai mult grijind de el, decît de sine (b).
13. Motivu- : noi am fost de vinã cã dracii s-au fãcut de rîs ºi pe urmã au cãzut în smoalã.16. Adaog : dacã relei-voinþe a lor se va adãuga ºi mînia pentru batjocura la care s-auexpus din cauza noastrã. 20. În urmã : uitîndu-se înapoi de fricã sã nu soseascã dracii.22. Gheare-Rele : nume colectiv pe care îl dã Dante întregii cete drãceºti din care abia ascãpat. 28. Spre-a mele : a se construi : „Ale tale gînduri se îndreptarã spre ale mele, avîndcuprins egal ºi acelaºi zbor (gîndindu-mã la fel cu tine ºi cu acelaºi avînt)”. 30. -nchegarã :gîndul tãu ºi al meu împreunîndu-se, ne-au sugerat acelaºi sfat.
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43 aºa pe spate s-a lãsat cu minedin vîrf, pe coasta repede ce-astupãdin sus prãpastia vãii cei vecine.
46 Nicicînd nu cred pe-al morii scoc s-o rupãdeodatã apa-n vale mai cu zorulcînd este-aproape sã s-azvîrle-n cupã,
49 precum pe-acel perete-a curs cu zborulVirgil, ºi mã þinea la pieptul luipãrînd cã fiu îi sînt, nu-nsoþitorul.
52 Abia ce-am fost ajunºi în fund, vãzuipe draci din zbor pe culme cum se lasãdrept unde-am fost, dar nu mã mai temui,
55 cãci Pronia ce voi-ntr-a cincea plasãsã-i facã servi, de ei spre-a fi pãzitã,le-a stins orice puteri din ea sã iasã.
58 Aflarãm jos o ginte-aici, smolitã,umblînd prin cerc cu mers nespus de lin,plîngînd pe-o faþã jalnic de truditã.
61 ªi cape-aveau cu glugi lãsate plinºi-adînc pe ochi, ºi-n felul cum le taiela rasa lor monahii de la Rin.
64 De aur faþ-aveau, pãrînd vãpaie,dar grele-atît prin plumbul blãnii lor,cã Frideric pe-a lui le-avea de paie.
67 Ah, trist veºmînt, în veci obositor !ªi-n rînd cu ei, întorºi la stînga iarãºi,mergeam atenþi cum plînge-acest popor.
70 Dar, strîns de drumul strîmt ºi de povarã-ºiaºa de-ncet venea, cã-n rînd cu mine,aveam tot noi cu orice pas tovarãºi ;

58. O gint-af[larãm]... sulimenitã (a). 63. cãlugãrii la (a). 66. Cã Fr[ideric] aveape-a sa... (a). 72. C-aveam (A). Oricare-al nostru pas ne da (a). La orice pas aveamtoþi... (b).
43. S-a lãsat : Virgil. 49. Cu zborul : iute, repede. 55. Pronia : aceeaºi pronie cereascã, carei-a aºezat ca pãzitori..., îi împiedicã de a ieºi din ea. 58. Smolitã : sulemenitã. Ironie, fiindcãaceºti damnaþi, ca fãþarnici ce sînt, sînt acoperiþi de cape grele de plumb, aurite pe dinafarã.62. Felul : dupã modelul ºi croiala celor întrebuinþate de cãlugãrii din Colonia. 66. Frideric :comentatorii lui Dante spun (dar nici un document nu întãreºte afirmaþia lor) cã împãratulFrederic al II-lea pedepsea pe vinovaþii de lezmaiestate punînd pe ei niºte cape de plumb ºivîrîndu-i apoi în niºte cãldãri, sub care se aprindea foc, încît plumbul topindu-se, nenorociþiimureau în chinurile cele mai groaznice. Foarte probabil s-a pus pe seama lui Frederic al II-leauna din atîtea cruzimi ale tatãlui sãu Henric al VI-lea, dar se ºi poate cã comentatorii n-auprea înþeles rostul acestei pedepse, care, pãrîndu-li-se nu destul de grea, au cãutat sã o facãmai groaznicã cu nãscocirea cãldãrilor. 71. Cã-n rînd : a se construi : „aºa de încet cã, cu oricepas, aveam în rînd cu mine tot noi tovarãºi”.
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73 deci zisei : – „Tatã, cautã pe-oarecinecu nume,-am zis, ºi fapte cunoscuteºi-aºa mergînd, tu vezi pe lîngã tine”.
76 ªi-un duh din dos, fiindu-i cunoscutecuvintele toscane : – „O, staþi, voi ceice-n neagra noapte-aºa fugiþi de iute,
79 cã poate pot sã-þi dau ºi eu ce vrei !”.S-a-ntors atunci Virgil privind prin vale,ºi : – „Aºteapt’ – a zis – ºi mergi încet ca ei”.
82 ªi stînd vãzui pe doi zorind pe calecu mare dor de-a fi cu noi în rînd,ci-opriþi erau de plumb ºi-ngusta cale.
85 Sosind, ei m-au privit mult timp tãcîndºi-n sus þineau chiorîº cãutãtura ;se-ntoarserã-ntre ei apoi, zicînd :
88 – „Acesta parcã-i viu cã-ºi miºcã gura.Iar [de nu-s] vii, cum n-au aceste blane,ce drept al lor le iartã-ncãrcãtura ?”.
91 ªi-apoi : – „Tu, oaspe-al turmei cei sãrmanede triºti fãþarnici, te rugãm sã spui,ºi nu ne-ascunde, cine eºti, toscane ?”.
94 – „Nãscut am fost – rãspunsei – ºi crescuila mîndrul Arno-n marea lui cetate,ºi-am trupu-acel ce-apururi îl avui.
97 Dar cine voi, a cãror distilatedureri prin ochi sînt chin vederii mele ?Ce chin e-n voi ce-atît de-amar v-abate ?”
100 Rãspunse-un ins : – „Aceste haine greleîn cari sîntem cu plumb aci-mbrãcaþi,cîntaru-l fac sã geam-astfel sub ele.

75. ªi-aºa mergînd : ºi, tot mergînd, uitã-te împrejur dacã poþi cunoaºte pe cîte-un sufletmai rãsãrit, cu care sã putem sta de vorbã. 76. Cunoscute : recunoscînd graiul din Toscana.78. Fugiþi : Dante ºi Virgil nu mergeau iute deloc, dar, faþã de mersul aºa de încet al acelornenorociþi îmbrãcaþi cu cape de plumb, pãreau cã aleargã. 86. -n sus : din cauza greutãþiiglugii de plumb, nu puteau sã ridice capul sus spre Dante ºi ridicau numai ochii. 90. Cedrept : care privilegiu al lor îi scapã de pedeapsa noastrã ? Dupã cum s-a vãzut, legile Infernuluinu permit damnaþilor de a ieºi din cercul lor, deci mare este mirarea celor pedepsiþi cã Danteºi Virgil nu iau parte la pedeapsa lor ºi strãbat Infernul ca niºte drumeþi. 95. Cetate :Florenþa, pe malurile Arnului. 96. Apururi : strãbat Infernul fiind în viaþã, cu acelaºi truppe care l-am avut totdeauna, pe care nu l-am pierdut încã din cauza morþii. 97-98. Distilatedureri : lacrimi. 98. Chin : îmi produc milã.

80. atunci întors, privi (a). 89. Dacã-s vii (A). 90. ªi al lor ce dr[ept] (a). 97. rãvãr-sate (a). 99. amar – crud (a). 102. Fac cumpãna (a).
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103 Noi din Bologn-am fost, doi veseli fraþi,Lodringo el, eu Catalan, ºi-odatãde-a ta cetate ambii-am fost chemaþi,
106 cum ºi-alte dãþi chemã, spre-a fi pãstratãodihna ei, dar noi i-am fost atariprecum Gardingul ºi-astãzi mai aratã”.
109 Eu vrui atunci sã zic : – „Voi rãii, cari...”,dar n-am mai zis, cãci vãzul mi se dusepe unul rãstignit ºi-nfipt cu pari.
112 Vãzînd cã-l vãd, întreg el se distruse,suflînd în barbã-ºi cu-ndelung oftat ;iar popa Catalan, care-l vãzuse :
115 – „Acest înfipt ce-l vezi – a zis – da sfatiudeilor cã, spre-a-mpãca poporul,un om cãznirii trebuie-a fi dat.
118 Stã gol cum vezi ºi-nchide-n drum ponorul,ºi trebuie sã simtã cît de greisînt toþi cari trec ºi pun pe el piciorul.
121 ªi socrul sãu e-n bolgie-aici, ºi-aceice-au fost cu el pãrtaºi în sfatul carea fost sãmînþa rea pentru iudei”.
124 Vãzui ºi pe Virgil cum sta-n mirarede-acest întins în cruce-astfel precumetern va sta-ntr-atît de tristã stare.
127 Se-ntoarse-apoi spre Catalan : – „ªi-acum,sã-mi spui, de eºti stãpîn al vrerii tale,nu este-aici la dreapta-ne vrun drum
130 pe care sã ieºim dintr-astã valespre-a nu constrînge iarãºi îngeri rãicu noi sã vie-a ne-arãta vro cale ?”.
133 – „Aproape-aici, s-o vezi cu ochii tãi –rãspunse el – din marea rîpã pleacãun arc ce trece toate-aceste vãi,
136 ci-i rupt aici ºi nu e drum sã treacã,dar lesne-o sã suiþi ºi pe ruine,cã zac în fund spre coasta ce se pleacã.”

121. ei, acei (a). 123. Sãmînþ-a fost a morþii-ntre (a).
112. Distruse : în text : „se rãsuci”. 115. Acest înfipt : Caiafa, judecãtorul lui Isus Cristos.Sfat : dupã cum se spune în Evanghelie (Ioan, XI, 50). 121. Socrul : socrul lui Caiafa, pontifulAna. 123. Sãmînþa rea : fiindcã, pentru pedeapsa rãstignirii lui Cristos, Ierusalimul a fostdistrus ºi iudeii osîndiþi sã rãtãceascã printre celelalte popoare. 124. Mirare : ºtim cã Virgila fost altãdatã în Infern (vezi cîntul IX, 22), dar atunci, printre ipocriþi, n-a vãzut pe Caiafa :mirarea lui deci se explicã uºor. 128. Stãpîn : dacã poþi.
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139 Puþin Virgil a stat retras în sine.ªi-apoi : – „Acel ce-nþeapã rãii-n laculde smoal-a lui, ce rãu ºi-a rîs de mine !”.
142 – „Eu ºi-n Bologn-am auzit cã dracule sac de vicii ºi minþind mereu,cã-i tatã al minciunii”,-a zis monacul.
145 Cu paºii mari porni maestrul meu,avînd puþin pe-obraji a furiei floare,ºi-aºa, lãsîndu-i pe-ncãrcaþi, ºi eu
148 pornii pe urma dragilor picioare.

141. Cf. Chiþu (a). 142. Auzii (a).
141. ªi-a rîs : în cîntul precedent – cititorul îºi va aduce aminte – dracul mincinos, ca sã-iîntindã o cursã lui Virgil, i-a spus cã arcul al ºaselea s-a prãbuºit, dar urmãtorul este întregºi va putea trece peste el. Minciuna demonului apare clarã lui Virgil. 142. Bologna : adicãatunci cînd studiam teologia în vestita universitate de acolo. 148. Dragilor picioare : peurma picioarelor dragului maestru.
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Cîntul XXIV
Cercul al optulea.

Valea a ºaptea : hoþii

Frica zadarnicã a lui Dante (1-21) Cei doi poeþi se urcã pe colniceaa ºaptea (22-60)  Hoþii (61-96) Vanni Fucci (97-151)

1 Pe-acel rãstimp al tînãrului an,cînd Feb îºi udã-n Urn-ale lui pleteiar noaptea-ncepe-a da spre meridian,
4 cînd bruma pe cîmpii vrea sã repetefrumoasa faþ-a albei ei surorici-aripile-n curînd îi pier muiete,
7 lipsit de-orice nutreþ se scoalã-n zoriþãranul trist ºi vede alb tot locul,ºi-oftînd îºi bate ºoldu-adeseori,
10 acasã-ntors în vai îºi varsã foculca bieþii-acei ce n-au ce sã-ºi mai facã,ci-ncet începe sã-ºi aline focul
13 vãzînd cum lumea-ntr-alt vestmînt se-mbracãîn scurt rãstimp, ºi ia toiagul luiºi-[a] turmei foame-n cîmp acum o-mpacã ;

1. Pe cînd e anu-abia nãscut ºi-ºi spalã (b). 2. aurite (a). 4. imite (a). 6. topite (a).
10. îºi blastemã norocul (a). 14. deci (a).
1. Tînãrului an : la începutul anului, cînd soarele, intrînd (februarie) în zodia Urnei, începea încãlzi mai mult ºi nopþile, apropiindu-se de echinocþiul de primãvarã, încep a fi egale cuzilele. Atunci þãranul, sculîndu-se dis-de-dimineaþã ºi vãzînd pãmîntul acoperit cu brumã,crede cã-i zãpadã ºi se întristeazã, dar, puþin dupã aceasta, întorcîndu-se în acelaºi loc, surîdevãzînd cã pãmîntul ºi-a schimbat înfãþiºarea. Tot aºa eu m-am speriat, observînd cum Virgils-a tulburat (din ciuda pentru cursa ce i-au întins demonii) ºi pe urmã am cãpãtat curaj, cîndl-am vãzut cã-mi vine în ajutor. 3. Meridian : ceea ce se întîmplã la echinocþiu. 4. Repete :imite. 5. Surori : zãpadã. 6. Îi pier : însã repede se topeºte. 13. Într-alt vestmînt : fiindcãbruma a dispãrut, tot cîmpul capãtã înfãþiºare nouã. În Italia, în luna februarie este aproapeprimãvarã. 15. -mpacã : îºi duce turma la pãºune.
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16 aºa înspãimîntat de-al meu maestru fuide-atîta nor ce i-l vedeam pe frunte,ci-al spaimei plastru tot aºa-l avui.
19 Cã-ndatã ce-am ajuns la rupta puntes-a-ntors cu-acele dulci priviri spre mine,precum le-avu dintîi sub tristul munte.
22 ªi-atent aici privind peste ruineºi-n minte multe cumpãnind de toate,el braþe-a-ntins strîngîndu-mã la sine,
25 ºi ca ºi-acel ce face ºi socoateºi-apururi pare-a ºti ºi-apoi ce vrea,astfel spre vîrf trudindu-se-a mã scoate
28 pe-o stînc-a stat ºi-alt stei de dupã eavãzînd, mi-a zis : – „Tu treci pe-aceea stanã,dar vezi dintîi de poate-a te þinea”.
31 Ah, n-a fost drum de-acei [ce] poartã blanã,cãci greu de tot, el cel uºor, eu dusdin colþ în colþ, urcam acea corhanã.
34 ªi dacã n-ar fi fost decît mai susîntr-alt ponor mai scurt-aici ruptura,eu nu ºtiu el, dar eu m-aº fi rãpus.
37 Cum îns-al Malebolgii fiind spre guraacelui puþ adînc, pieziº se-ntindeoricare-o bolgie-ºi are-astfel fãptura
40 cã suie-un mal, iar celãlalt descinde.ªi-ajunsem astfel ºi-unde-am cunoscutcã cea din urmã piatrã se desprinde.
43 Cînd fui pe vîrf, deloc n-am mai pututsã merg, ºi-am fost atît fãr’ de suflarecã unde-am fost ajuns, am ºi ºezut.
46 – „Se cade-aici sã-nvingi orice-amînare,cãci stînd pe puf sub cald coperãmîntn-ajungi la gloria cea fãrã de care,

18. Dar sp[aimei] (a). 29. sui, stanã, petroae (a). 38. Fîntînii-acei adînci (a). pogoarã (b).
39. Oricãrei bolgi astfel îi e (a). 40. scoboarã (b).
17. Nor : încruntare din cauza minciunii spuse de demoni. 18. Plastru : leac. 21. Munte : înpãdurea în care Dante se rãtãcise, la poalele acelui deal pe coasta cãruia întîlnise cele treifiare. 25. Acel : ca acela care, pe cînd lucreazã ceva, se gîndeºte la ceea ce trebuie sã facã peurmã, încît mereu pare a ºti ce va face pe urmã. 31. Blanã : adicã era un drum pentru carenu era potrivitã o hainã lungã ºi grea, care ar fi fost o piedicã la urcat. 32. Uºor : fiindcã erasuflet ºi n-avea nici o greutate. Dus : sprijinit de Virgil. 34. ªi dacã : ºi dacã aici ruptura(malul format de ruinele podului) n-ar fi fost mai scurtã decît ponorul de mai sus. 37. Cumînsã : cum însã aceste vãi, coborîndu-se spre gura Infernului, sînt fãcute în aºa fel încît unmal se ridicã ºi celãlalt coboarã. 42. Se desprinde : sus pe vîrf, de unde se desprinde cea dinurmã piatrã a ruinei. 46. Amînare : lene.
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49 cîþi mistuie-a lor viaþã pe pãmîntpe urma lor aceleaºi urme lasã,ca spumele pe-un rîu sau fumu-n vînt !
52 Deci sus ! ªi-nvinge truda ce te-apasãprin vrerea cea ce-nvinge-orice bãtãi,cînd ei de-al trudei chin nimic nu-i pasã.
55 Cãci nu-i de-ajuns sã pleci dintr-aste vãi ;mai lung-o scarã drum pe ea ne cere !De ºtii ce-þi spui, grãbeºte paºii tãi.”
58 Plecai atunci ºi-am zis, pe cînd puteremai multã fãþãream s-arãt decumaveam : – „Deci mergi ! Am ºi puteri ºi vrere !”.
61 Pe stînci luarãm deci din nou un drumºi greu ºi strîmt ºi-n totul stãrii salemai rãu ºi decît cel de pînã acum.
64 Spre-a nu-i pãrea trudit vorbeam pe cale,cînd iat-un glas, pãrînd cã nici nu ºtievorbi deplin, ieºi dintr-altã vale.
67 Ce-a zis, deºi eram pe-acea stinghiece-i punte-aici, eu n-am putut sã ºtiu,dar cel care vorbea-mi pãru-n mînie.
70 Plecat privii spre-adînc, dar ochiul viunimic prin neguri n-a putut învinge,deci zisei : – „Duce,-o, fã te rog sã viu
73 la zidul cel ce-a ºasea vale-o-ncinge.C-aud, dar sã-nþeleg eu n-am putere,ºi stau ºi vãd ºi tot nu pot distinge”.
76 – „Rãspunsu-mi este-atît cã-þi fac pe vrere,cã ruga cea onestã nu se neagã –rãspunse el –, ci-o stîmperi în tãcere.”

53. poteci (a). 55. pleci (a). 57. deci (a). 66. Vorbi deplin (a). Începutul versuluilipsind în (A), am introdus în text aceastã variantã. 77-78. Rãspunse el, cãci astfelse desleagã/ Onesta rugã... (A). Am introdus în text varianta (b), versul 78 lipsindaproape în întregime în (A). 77. doru (a). 78. cere (a).
53. Bãtãi : luptã. 54. Nu-i pasã : în text : „dacã nu se lasã doborîtã de trupul ei greu”. 56. Oscarã : face aluzie la urcuºul lung ºi greu al Sfîntului Munte din Purgatoriu. 59. Fãþãream :mã prefãceam. 60. Deci mergi : „Sînt gata. Porneºte, ºi eu te voi urma, cãci simt cã am dinnou în mine ºi puteri, ºi voinþã”. 62. -n totul stãrii : întreaga înfãþiºare. 66. Vorbi deplin :glas aproape bestial ce pãrea inapt a pronunþa cuvinte. Este, probabil, glasul supãrat alvreunuia dintre hoþii pedepsiþi în valea aceasta, supãrat de seninãtatea cu care vorbesc ceidoi poeþi. 76. Rãspunsu-mi : rãspunsul cel mai bun este cã-þi voi face pe plac, cãci, cînd omulcere ceva drept, nu i se poate refuza, ºi dorinþa lui trebuie satisfãcutã fãrã multã vorbã.
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79 La capul punþii pe-unde ea se leagãcu-a opta rîpã deci ne-am dus, ºi-n finevãzui atunci deschisã bolgia-ntreagã,
82 ºi-ntr-însa ºerpi, ºi-oriunde ºerpi, ºi plinegrãmezi, de-atîtea specii,-ncît de eisimt sîngele ºi-azi sloi de gheaþã-n mine !
85 Sã-mi tacã Libia de pustiul ei,cãci oriºicît foiesc în el scîrboºiijaculi, [chelidri], cencri ºi farei
88 n-avu mai rãi ºi mulþi ca furioºiide-aici, nici el, nici golul etiop,nici malul sterp din preajma Mãrii Roºii !
91 ªi-aci-ntr-acest scîrbos ºi crud potopfug umbre goale-urlînd de-nspãimîntateºi scorburi nu-s ºi nu-i heliotrop !
94 ªi-au mîinile-ndãrãt cu ºerpi legatece-n spline-nfig ºi cap ºi cozi ºi-apoiieºind fac nod pe burtã ca ºi-n spate.
97 ªi iat-atunci, pe-un duh de lîngã noisãrind un ºarpe,-l sfredeli prin loculce leagã gîtul de-umerii-amîndoi.
100 A scrie-un „O” sau „I” mai scurt e joculdecum s-aprinse el ºi-arzînd cãzuºi-ntreg îl prefãcu-n cenuºã focul.
103 ªi-aºa cum sta distrus [astfel] acude sineºi spuza prinse sã s-aduneºi-n sus sãri ºi-a fost acel ce fu.
106 Astfel de oamenii-nvãþaþi se spunecã moare-un fenix, ºi la fel ºi-nviepe cînd ºi-a cincea sutã de-ani apune.

87. ºi cencri (A). 103. acum, a prins (a). 105. Acelaº... (a).
81. Bolgia : vale. 87. Jaculi : ºerpi care stau pe pomi ºi de acolo se nãpustesc asupra prãzii.Chelidri : alt soi de ºerpi exotici. Cencri : ºerpi amfibii ºi veninoºi. Farei : se spunea în EvulMediu despre acest ºarpe cã umblã drept pe coadã (erectus graditur super caudam) ºi lasãurme pe unde trece. Numele acestor ºerpi exotici sînt luate din Lucan (Pharsalia, IX, 78).Dante însã, cu fantezia lui puternicã, nãscoceºte niºte metamorfoze aºa de îndrãzneþe ºiamãnunþite de oameni în ºerpi ºi de ºerpi în oameni, încît cu drept cuvînt se va putea lãudaîn cîntul urmãtor (XXV, 94-99) de a fi întrecut pe maeºtrii latini Lucan ºi Ovidiu. 89 : El :pustiul Libiei. Golul : pustiul. 91. Potop : mulþime de ºerpi. 93. Scorburi : unde sã seadãposteascã. Heliotrop : elitropia, piatrã scumpã ºi fabuloasã de culoare verde cu mici peteroºii, despre care în Lapidariile medievale se spunea cã avea proprietatea de a face nevãzutpe omul care o strîngea în mînã. 95. Spline : în text : „ºale”. 97. ªi iatã : a se construi : „ªiiatã cã un ºarpe, sãrind pe un duh de lîngã noi, îl sfredeli”. 100. Mai scurt : în text : „nu ejocul”, adicã : „S-aprinse mai repede decît se scrie un I sau un O”. 101. El : sufletul damnatului.108. Apune : cînd au trecut 500 de ani.
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109 [La iarbã ºi la grîne nu se-mbie],ci-amom ºi lacrimi de tãmîie-alege[ºi nard ºi mir îi þes funebra ie],
112 ºi-aºa cum cade-un om ºi nu-nþelegede-a fost el tras de-o iazmã inimicãsau de-alt vrun rãu ce poate pe-om sã lege,
115 se uitã-n jur mirat cînd se ridicãoftînd confuz de groaza mare-a luiprin care-a fost ºi-i plin de-avuta fricã ;
118 pe hoþ cînd a-nviat aºa-l vãzui.Vai, asprã-i, Doamne, sfînta-þi loviturãce-n dreapta ta mînie-o-mparþi oricui !
121 Ceru Virgil acestui mort de-arsurãsã-i spuie cine-a fost ? Iar el : – „De-abiaplouai din Tosca-n trista asta gurã.
124 Nu om sã fiu, ci bestie-mi plãceaca mul ce fui, ºi Fucci e-al meu numeºi demnul grajd al meu Pistoia fu”.
127 Eu lui Virgil : – „Sã nu mai facã glume !Sã-ntrebi ce culpã-l trase-aici, cã-n viaþãîl ºtiu cumplit ºi gata sã sugrume”.
130 N-avu, cînd ne-auzi, minciunã-n faþã,ci drept privi ºi sincer vru sã fie,cu-obrajii-aprinºi de-o jalnicã roºaþã :
133 – „Cã tu mã afli-aci-n ticãloºiecum vezi cã sînt, mã doare mult mai taredecît cã fui gonit din lumea vie.
136 Nu pot sã neg ce-mi cere-a ta-ntrebare.Atît de jos în Iad eu fost-am pusca fur de sfinte-odãjdii din altare ;

113. Ori tras a fost (a). 122. Nevoia (a). 124. voia (a). 124. plãcea (a). 126. mea (a).
126. ªi demn coteþ îmi fu (b). 137. am fost adus (a).
110. Amom : plantã aromaticã, ca ºi nardul ºi mirul. Lacrimi : boabe de tãmîie. 111. Ie :giulgiu. 114. Sã lege : sã vatãme ; face aluzie la epilepsie. 115. Ridicã : cînd îºi vine în fire.117. A fost : pe care a avut-o. Avuta : suferinþa. 123. Tosca : Toscana. 125. Mul : catîr. Înlimba italianã mulo se spune ºi în înþelesul de copil bastard. Fucci : Vanni di messer Fuccidei Lazzari, familie din Pistoia aparþinînd partidului „negrilor”. Vechii comentatori spun cãa fost poreclit Vanni Bestia ºi este poate sufletul cel mai bestial din întregul Infern dantesc.Om foarte violent, hoþ, bãtãuº ºi criminal, numele lui apare foarte des în condica condam-naþilor din Pistoia între anii 1186 ºi 1295. Toate cronicile din Pistoia sînt pline de isprãvilelui. Cea mai scandaloasã a fost încercarea ce o fãcu în anul 1288 de a fura, împreunã cu alþitovarãºi, odoarele din biserica Sfîntului Zenone din Pistoia. 132. Jalnicã : roºeaþã care nuprovine de vreo cãinþã, ci numai de ciuda de a fi fost recunoscut. 135. Gonit : nu ºtim dacãFucci a fost omorît, dar felul cum Dante se exprimã ne face sã-l bãnuim.
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139 iar furtu-mi fu nãpastã pe-alþii pus.Spre-a nu te bucura de-a mea-ntîlnire,de-o fi sã ieºi din groapa asta sus,
142 tu ia-n urechi ºi-ascult-o prevestire :de Negri-ntîi Pistoia se desparte,Florenþa-ºi schimb-apoi popor ºi fire,
145 din Val de Magra neguri Marte-adunãºi-n negri nori el învãlit apoi,nãvalã dînd cu groaznicã furtunã,
148 pe Cîmpul Piceean va da rãzboi,spãrgînd în prip-a norului putere,spre-a fi strivit oricine-i Alb ca voi.
151 ªi-þi spui acestea ca sã-þi fac durere !”.

143. Pistoia-ntîiu pe n[egrii] rãpunã (a). 149. ªi-a norului putere-o ºi doboarã (a).
139. Nãpastã : mãrturiseºte cã autorul furtului a fost dînsul ºi cã pe nedrept vina a fostaruncatã asupra altora. 140. -ntîlnire : de a fi întîlnit printre hoþi. 143. Desparte : se goleºte.Face aluzie la izgonirea „negrilor” din Pistoia în mai 1301. 144. Îºi schimbã : se referã laintrarea în Florenþa a lui Carol de Valois.
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Cîntul XXV
Cercul al optulea. Valea

a ºaptea : hoþii

Gest obscen al lui Vanni Fucci ºi
pedeapsa lui imediatã (1-18) Tîlharul Cacco (19-33)  Transfor-marea reciprocã a unui ºarpe în omºi a unui om în ºarpe (34-151)

1 ªi-a zis, cînd vorbelor le-a pus o fine :– „Mai na ºi þie, Doamne !” ºi-a fãcutcu ambele lui mîini spre cer smochine.
4 De-atunci încoace ºerpii mi-au plãcut,cãci iatã unul gîtul i-l încinse,pãrînd c-ar zice : – „Fii de-acum tãcut !”.
7 Iar altul peste braþe-astfel îl prinsefãcînd la pieptul lui din sineºi nod,încît miºcãrii-orice putinþã-i stinse.
10 Pistoia, tu ! De ce nu caþi vrun mod[sã te-nmormînþi sub a cenuºii zgurã],cã-mpingi spre crime-aºa pe-al tãu norod !
13 Alt duh, prin toat-a morþii vale-obscurã,n-aflai nici chiar la Teba-n porþi trãsnitul,superb cu Cerul într-aºa mãsurã.
16 Iar el fugi, ºi-atît i-a fost grãitul.Ci-n furie-un centaur iat-apoivenea cãtîndu-l : – „Unde e cumplitul ?”.

1. Întins (a). 2. ºi-i fãcurã (a). 8. sus la piept (a). 11. a morþii-ncepãturã (a). 18. urlacãtîndu-l (a).
3. Smochine : este un gest obscen, care se face punînd degetul cel mare printre degetularãtãtor ºi mijlociu, cu pumnul închis ºi întinzînd braþele spre cineva. Nu e vorba de „smo-chine”, dar de... altceva ! 4. Mi-au plãcut : fiindcã au oprit pe neruºinatul de a mai vorbi.10. Un mod : un mod de a te preface în cenuºã, fiindcã din cauza moºtenirii rãutãþii celorcare te-au întemeiat împingi spre crime pe urmaºii lor. Într-adevãr, legenda spune cã Pistoiaa fost întemeiatã de bandele lui Catilina. 14. Trãsnitul : cel trãsnit pe porþi la Teba, Capaneu.Cf. Infernul, XIV, 46. 16. El : Vanni Fucci.
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19 Nu cred cã au Maremele-n noroiatîþia ºerpi cîþi el avea pe crupãºi pînã unde-ncepe-a fi ca noi,
22 iar ceafa lui dragonul i-o astupãcu-ntinse-aripi, ºi foc din gurã-i iesece-aprinde tot ce cãile-i ocupã.
25 Virgil atunci : – „Acesta-ºi alesesesub muntele-Aventin o vizuinãºi bãlþi de sînge-n ea fãcuse-adese ;
28 el n-are-un drum cu fraþii sãi, ºi-o vinã,din cauza furãturii-acei miºelea marii turme cînd îi fu vecinã ;
31 atunci însã-i sfîrºi ale lui relemãciuca lui Hercul, ce-o sutã-i puseºi n-a simþit nici zece, cred, din ele”.
34 Pe cînd vorbea, iar celãlalt trecuse,trei inºi ajunserã tiptil sub noi,pe cari nici eu, nici maistrul nu-i vãzuse,
37 decît cînd au strigat : – „Dar ce-i cu voi ?”.ªi-ºi rupse-atunci vorbirea bunul tatãºi-atent numai la ele-am stat apoi.
40 Eu nu le cunoºteam ; ci-aºa cum catãsã strigi pe nume-aori, a trebuitºi-aici sã strige-un soþ pe-alt soþ deodatã,
43 zicînd : – „Dar Cianfa unde-o fi rãmas ?”.ªi-atunci, spre-a fi atent Virgil ce vede,mi-am pus pe gurã degetul sub nas.

20. ºale (a). 22. Un balaur (a). 28. Dar (a). 29. ce-o face (a). 32. Hercul, cu ghioacalui, ce-o sutã-n spate (a). 38. vreme (a). 43. cum de n-a venit (a). 45. lipit (a).
19. Maremele : regiune mlãºtinoasã, nesãnãtoasã ºi sãlbaticã, acoperitã cu pãduri ºi plinãde ºerpi ºi de animale sãlbatice. 21. Ca noi : unde începe partea omeneascã a centaurului.22. Dragonul : ºarpe cu aripi, un fel de balaur mai mic. 24. Ocupã : pe toþi cei ce îi stau încale. 25. Acesta : este vorba de Caccus, reprezentat de Virgil (Eneida, VIII, pp. 193 ºi urm.)ca jumãtate om ºi jumãtate animal (semihomo). Se ºtie cã, dupã mitologie, Caccus furase boiilui Hercule ºi cã acesta, descoperind hoþia, îl omorî cu ghioaga. Dante face din el un centaurºi îl pune printre hoþi din cauza hoþiilor lui. 26. Aventin : muntele Aventin, una din cele ºaptecoline din Roma, în care legenda localizase peºtera lui Caccus. 27. Bãlþi : din cauza nume-roaselor omoruri. 28. Fraþii : ceilalþi centauri. 29. Furãturii : a se construi : „din cauza aceleifurãturi miºele.” 30. Turme : a lui Hercule. 32. O sutã : o sutã de lovituri, din care n-a simþitnici zece, fiindcã au fost de ajuns cele dintîi ca sã-l omoare. 34. Vorbea : pe cînd Virgil poves-tea isprãvile lui Caccus. Celãlalt : Caccus. 35. Trei inºi : este vorba, dupã cum se va vedeamai pe urmã, de Agnolo Brunelleschi, Buoso Donati ºi Puccio Sciancato. Sub noi : fiindcã ceidoi poeþi stau pe colnicea care desparte aceastã genune de cea de mai jos ºi deci stau mai susdecît sufletele damnaþilor care ocupã fundul genunii. 38. Rupse : întrerupse. 40. Catã : dupãcum se întîmplã cã cineva strigã uneori pe altcineva pe nume, tot aºa s-a întîmplat cã unuldin ei, chemînd pe tovarãºul lui, mi-a fãcut ºi mie cunoscut de cine era vorba. 44. Spre-a fi :ca Virgil sã fie atent la ceea ce vede.
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46 Creºtine-acum, din vorbe-mi de-ar purcedeceva ce-i greu sã crezi, sã nu te mire,cãci eu, care-am vãzut, abia pot crede !
49 Vãzui, cum sta pe dînºii-a mea privire,sãrind pe-un duh un ºarpe cum s-agaþãºi-ntreg cu ºase labe-l ia-n primire.
52 Cu labele de sus l-a prins de braþã,cu alte douã pîntecu-i încinseºi-ntr-ambii-obraji i-a-nfipt ºi dinþii-n faþã.
55 Cu alte douã coapsele-i cuprinse,ºi coada lui vîrîndu-i-o-ntre ºale,pe spete-n sus de-a lungul lor o-ntinse.
58 Nicicînd n-au strîns a iederei spirale,pe-un pom astfel, cum trista fiar-avupe-a altui membre strînse-acum pe-a sale.
61 ªi-asemeni caldei ceri lipiþi acu,ºi-avînd amestecat-a lor coloare,nici unul n-a mai fost acel ce fu.
64 Aºa ’naintea flacãrii-arzãtoarese-ntinde pe hîrtie-o dungã surãce neagrã încã nu-i, dar albu-i moare.
67 Cei doi priveau miraþi, strigînd din gurã :– „O, vai, Agnel, cum iai o faþã nouã !Nici doi nu e, nici unu-a ta fãpturã”.
70 Din douã þeste-o þeastã fu cu douãfiguri pe ea, cari apãreau pierdutepe-un singur chip ce-avea-nsuºite douã.
73 Iar patru labe braþe-au fost fãcute,ºi piept ºi pulpi ºi vintre-au dat atariciudate pãrþi cum n-au mai fost vãzute,

50. Pe un cum sare (a). 57. În sus pe spete-alungul (a). 60. Pe-al altui trup le strînsepe-ale sale (b). 61. ªi ca de cînd (b). 61. Pãrînd c-ar fi de cearã caldã (b). 63. Niciunul nu pãrea cel fost (b). 65. o pare a fi ºters în (A). 70. amîndouã (a). 72. cu-aspectdin amîndouã-apoi (a).
46. De-ar purcede : dacã din cuvintele mele ar ieºi ceva greu de crezut, sã nu te miri, fiindcãabia pot sã-l cred eu, care am vãzut. 49. Cum sta : pe cînd privirea mea era aþintitã asupralor. 50. Sãrind : cum un ºarpe, sãrind pe un duh, s-agãþã de el. 56. ªale : coapse. 59. Avu :avu strînse membrele sale pe ale altuia. 61. Lipiþi : începe fuziunea ºarpelui ºi a omului.62. Coloare : albul pielii omeneºti începe a deveni de un verde negricios ºi culoarea verde aºarpelui a se amesteca cu alb. 68. Agnel : Agnolo dei Brunelleschi, care „de mic copil goleabuzunarele tatãlui ºi mamei sale, apoi tejgheaua ºi prãvãlia ºi fura ; mai tîrziu intra în caselealtora ºi se îmbrãca precum un cerºetor, punîndu-ºi ºi o barbã de bãtrîn”. Aºa ne spune unvechi comentator. 70. Din douã : se contopesc pînã a forma în contururi un singur trup ; prinurmare, cele douã capete formeazã unul singur, dar chipurile rãmîn amestecate, fãrã ca niciunul sã predomine ºi sã ºteargã pe celãlalt. 73. Patru : douã ale omului ºi douã ale ºarpelui.74. Vintre : pîntecele. 75. Ciudate : fiindcã era amestec de om ºi ºarpe.
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76 fiind nici unul ºi-ambii-acei tîlhariãst chip confuz al formelor primareºi-aºa s-a dus greoi, cu paºii rari.
79 Precum ºopîrla pe cãldurã mare,schimbîndu-ºi gardul ei, o vezi sclipindcînd trece peste drum ºi-un fulger pare,
82 aºa-mi pãru un ºerpuleþ sãrindaprins, spre burta altor doi, deodatã,ºi sur ca firul de piper fiind,
85 ºi-ntr-unu-n partea pe-unde ne e datãîntîia hranã, capul ºi-l înfise,ºi-ntins cãzu ºi-n stare nemiºcatã.
88 Privi strãpunsul, dar nimic nu ziseci, nemiºcat ºi el, cãscînd stãteapãrînd cã febr-ori somn îl nãpãdise,
91 ºi-n jos la fiarã, fiara-n sus privea ;prin ranã el, iar fiara fum din gurãscoteau mereu, iar fumul se-ntîlnea.
94 Sã tac-aici Lucan cu-acea lecturãde bietul sãu Nasid ºi de Sabel,ºi-asculte-atent ce ochii-aci-mi vãzurã !
97 Sã tac-Ovid, cînd ºarpe face elpe Cadm, iar pe-Aretusa apa mutã :scorni ce-a spus ºi nu-s gelos defel,
100 cãci douã firi el tot nu le transmutãspre-a fi din douã forme uncu-ntreaga lor materie prefãcutã.

77. confuzul (a). 80. gardul, o zãreºti (a). 83. cumplit (a). 99. Cãci basme-aspus (a). Cãci totu-i basm (a). 101. Spre-a fi un trup de-alt trup deplin pãtruns (b).
101. ...apus ( ?) (a).
77. Primare : de mai înainte. 83. Aprins : mînios, cumplit. 85. -ntr-unu : într-un damnat.86. Hranã : buricul. Înfise : din cauza rimei, pentru „înfipse”. 87. Cãzu : damnatul. 91. ªi-njos : tîlharul priveºte în jos la ºarpele care l-a muºcat, pe cînd ºarpele priveºte în sus ladamnat. 92. El : el scotea fum din ranã, iar ºarpele din gurã. 94. Lucan : Lucan povesteºteîn Pharsalia, IV, 761-804 ciudatele efecte ale muºcãturii ºerpilor. Despre Sabel spune cã s-aprefãcut în cenuºã, despre Nasid cã s-a umflat pînã cînd i-a plesnit platoºa. 97. Ovid : înMetamorfoze, poetul latin vorbeºte despre transformarea lui Cadm în ºarpe (IV, 563-603) ºia Aretuzei în izvor (V, 572-661). 99. Gelos : se ia pe faþã la întrecere cu Lucan ºi Ovidiu ºise laudã cã i-a întrecut pe amîndoi, fiindcã nici unul, nici altul n-au îndrãznit sã transformeîntr-o singurã fiinþã douã firi deosebite. Aceastã laudã, care provine din conºtiinþa tehniciidesãvîrºite a artei sale ºi care reflectã mîndria bunului meºteºugar care ºi-a pus silinþa înbucata ce-a lucrat-o din rãsputeri ºi de care este în sfîrºit mulþumit, este ceva obiºnuit înpoeþii Evului Mediu ºi mai ales în trubadurii provensali, care, foarte des, la sfîrºitul poeziilorlor mai rafinate din punct de vedere tehnic ºi metric, se lãudau (cunoscutul van) de frumuseþeaversurilor ºi a melodiei.
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103 Dar toate-aici astfel º-au corespuns,cã-n douã coada i-a crãpat la fiarã,iar gleznele s-au strîns la cel strãpuns,
106 ºi pînã-n tãlpi din coapse s-adunarãîn scurtã vreme-ncît de-o-ncheieturãnici semn n-a mai rãmas mãcar sã parã :
109 iar coada, ce-a crãpat, luã fãpturãde glezne-aici, iar pielea s-a fãcutpe ºarpe moale, iar pe spirit durã.
112 Intrînd sub umeri braþele-am vãzut,ºi-a fiarei scurte brînci i se lungirã,atît de mult cît braþele-au scãzut,
115 iar alte douã brînci i se-mpletirãfãcîndu-i membru cel ascuns vederii,ºi labe dintr-al sãu la om ieºirã.
118 ªi-n timp ce fumu-i învãlea-n mizeriicu-n nou aspect, pe-ncet a-mpãroºatun trup, iar altuia-i luã toþi perii ;
121 cãzut-a unul ºi-altul s-a ’nãlþat,dar fix þinînd luminile spurcate,sub cari acum ºi-obrajii i-au schimbat.
124 ªi-a tras spre tîmple-ngustul bot, spre spate,acel de sus, ºi, din prisosul tras,urechi ieºirã-n fãlcile-acum late,
127 iar cît n-a curs spre tîmple ºi-a rãmasca alt prisos, se strînse-n sine ciotul,cît trebuie, ºi buze-a dat ºi nas.
130 Iar cel care zãcea-ºi împinse botul,trãgînd spre tîmple-urechile-i, precumretrage-un melc corniþele-i cu totul.

110. ºi moale s-a (a). 111. la altul (a). 120. luînd (a).
104. Crãpat : s-au format douã picioare omeneºti. 105. S-au strîns : au format coada ºarpelui.106. S-adunarã : adicã gleznele ; picioarele, din coapse pînã în tãlpi, s-au unit astfel încît n-arãmas nici un semn de despãrþire. 112. Braþele : ale omului. 113. Brînci : labele. 114. Braþele :ale omului. 115. Alte douã : cele douã din mijloc. ªarpele avea patru brînci : cele douã de susau devenit, lungindu-se, braþe omeneºti ; ºi cele douã din mijloc, contopindu-se, devin organulgenital. 117. Dintr-al sãu : membru. 119. -mpãroºat : ºarpele devenit om s-a acoperit cu pãr.121. Unul : omul prefãcut în ºarpe. Altul : ºarpele prefãcut în om. 122. Luminile : privirilerele, pline de vrajã, sub care fiecare ºi-a schimbat firea. 125. Acel de sus : cel din picioare.Fostul ºarpe devenit om ºi-a retras înspre tîmple botul ºi, din prisosul cãrnii, îi ieºirã urechile.130. Zãcea : fostul om prefãcut în ºarpe.
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133 Iar limba lui cea-ntreagã pîn-acum,ºi iute-n grai, crãpã ; dincoa’ se-nchisecrãpatu-i vîrf ºi nu mai dete fum.
136 Iar duhul cel ce bestie deveniseporni la fugã ºuierînd prin vale ;ºi-n urma lui scuipã-njurînd ºi zise,
139 întors spre el cu proaspetele-i ºale,spre-alt soþ : – „Mai facã precum eu fãcuiºi Buoso drum pe brînci pe-aceastã cale !”.
142 Aºa-ntr-al ºaptelea coteþ vãzuirãschimb ºi schimb, ºi scuza-n noutates-o am, de e cam tulbure ce spui.
145 Deºi priviri puþin cam înnorateºi duh trudit aveam, tot n-au pututfugi aºa-n curînd ºi-aºa schimbate,
148 încît pe Pucci-a nu-l fi cunoscut.Cãci singur el, din cele trei tiptilevenite duhuri, nu s-a prefãcut.
151 ªi-al tãu cãlãu al treilea fu, Gavile.

144. de-am fost confuz în ce vã spuiu (a). fui. spuiu (A).
134. Dincoa’ : la celãlalt ºarpe devenit om limba bifurcatã se uni. 138. Scuipã : ºarpeledevenit om scuipã ºi vorbeºte. Sînt aici douã feluri de interpretãri ; unii spun cã ºarpele deve-nit om scuipã ca semn ale firii lui omeneºti, alþii cã scuipã fie din dispreþ, fie ca sã-i arunceceea ce a mai rãmas din firea de ºarpe. 139. Proaspetele : cãpãtate de curînd. 141. Buoso :Buoso degli Abati, dupã Lana ºi Pietro di Dante ; dupã alþii, acel Buoso Donati în locul cãruiaGianni Schicchi fãcu testament (vezi cîntul XXX, 32-44). Acesta care vorbeºte ºi doreºte caºi Buoso sã alerge pe brînci, cum a alergat ºi el înainte, este Francesco Cavalcanti. Nu preaºtim mult despre aceºti florentini aparþinînd unor familii foarte nobile, pe care Dante îi bagãaici printre tîlhari. Foarte probabil, dupã Del Lungo (în comentariul sãu publicat de curînd),Dante face aici aluzie la acei cetãþeni care, profitînd de izgonirea „albilor”, au jefuit caseleacestor izgoniþi ºi le-au ocupat funcþiile. Deci nu e vorba aici de hoþi ordinari, ci de oamenicare au realizat avere în paguba adversarilor politici. 145. Deºi priviri : a se construi : „Deºiaveam priviri cam înnorate ºi duh trudit, acele duhuri n-au putut fugi atît de repede încît eusã nu cunosc pe Pucci”. 148. Pucci : Puccio de’ Galigai, ghibelin florentin izgonit în 1268, estesingurul care nu se transformã în faþa lui Dante. Într-un manuscris florentin se spune desprehoþiile lui cã erau „spirituale” ºi „pline de haz”, aºa cã se bucura de oarecare simpatie printreflorentini. 151. Al treilea : Francesco Cavalcanti, pe care Dante îl numeºte cãlãul tîrguluiGaville (în Valdarno de sus) fiindcã urmaºii lui se rãzbunarã cît se poate de crud cu locuitoriitîrgului, care l-au omorît. Cãlãul : cauza tuturor relelor acelui tîrg.
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Cîntul XXVI
Cercul al optulea. Valea

a opta : sfãtuitorii de rele

Apostrofa lui Dante contra Florenþei
(1-12)  Sfãtuitorii de rele (13-48) Ulise ºi Diomed (49-84)  Ulisepovesteºte moartea sa (85-142)

1 Florenþo, poþi sãlta ! Cãci mare-n lumeeºti tu, ºi baþi aripi pe-uscat ºi mare,ºi-ncep ºi-n Iad sã ºtie de-al tãu nume !
4 Pe-atari de-ai tãi, pe cinci aci-n pierzare,pe cinci aflai, de-aceea-mi fu ruºine,dar nu-þi fac ei nici þie cinste mare.
7 De are-un vis în zori izbînzi depline,vedea-vei tu-n curînd – o, nu te teme ! –ce Prato vrea, nu ºi-alþi duºmani cu tine.
10 De-ar fi ºi-acum cã n-ar fi prea devreme !De ce nu e, cãci tot va fi odatã !Tîrziu de-o fi, cu-atît mai greu voi geme.

1. Fl[orenþo] saltã ! Cãci (a). Florenþo saltã cãci eºti mare-n lume (c). 2. Din aripibaþi pe-uscaturi (a). Cã baþi din aripi pe pãmînt ºi mare (c). 3. ªi-n Iad se rãspîn-deºte (c). 4. tîlhari (a). Aflai concetãþeni aci-n pierzare (c). 5. Aci-ntre hoþi, iarde-ãsta mi-e ru[ºine] (a). 5. Pe cinci de-ai tãi, iar de-ãsta mi-e ruºine (c). 6. ªi nute ’nalþi nici tu-n vro cinste mare (c). 7. dacã visezi ce-aevea vine (c). 8. cîte-o sãcheme (c). 9. nu ºi-alþii zic, ci Prato peste tine (c). 12. Mai trist voiu fi (c). Maigrea-mi va fi cu cît (c). Cu cît voiu întîrzia, în mult voi geme (c). 12. voi (A).
1. Sãlta : de bucurie. Mare : ironic. 3. ªi-ncep : se subînþelege : oamenii. 4. Pe-atari : amgãsit printre hoþi nu mai puþin de cinci cetãþeni de-ai tãi, aparþinînd pe deasupra la aºafamilii (atari), cã simt urcîndu-mi-se în faþã vãpaia ruºinii, ºi tu însãþi, oricît de neruºinatãai fi ajuns, trebuie sã recunoºti cã nu poþi sã-þi faci din aceasta un titlu de cinste. 7. În zori :dacã este adevãrat cã visurile de dimineaþã spun adevãrul, eu îþi prezic cã nu va trece multºi vei vedea ce sentimente nutresc pentru tine – nu spun celelalte oraºe din Toscana, caretoate ar vrea sã te vadã moartã, dar însãºi Prato, aºa de aproape de tine, cã poate fi socotitão prelungire din tine însuþi. 10. De-ar fi : ºi dacã ar fi cãzut asupra ta pedeapsa pe care aimeritat-o, greºelile tale sînt destule, pentru a face sã se creadã cã nu ar fi venitã prea curînd !Mai bine ar fi dacã ai fi fost pedepsitã, fiindcã este necesar sã plãteºti odatã birul nelegiuirilor
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13 Plecînd de-aici pe coasta dãrîmatã,ce scãri ne-a dat dintîi în jos pe ea,urcam tîrît de mînã de-al meu tatã,
16 ºi,-urmînd pustiul drum ce mã duceape jgheaburi ºi pe stînci, n-aveam puteredecît fãcînd picior din mîna mea.
19 Durere-atunci simþii, ºi simt durereºi-acum de ce-am vãzut aici, ºi-astfelîmi þin ingeniu-n frîu mai cu putere
22 sã n-aibã cãi ce n-au virtutea þel,cãci dac-o zodie-ori mila cea divinãmi-a dat vrun dar, sã nu-mi bat joc de el.
25 Precum þãranul stînd pe vro colinã,pe-un timp cînd suie spre zenit fugariiAcel ce lumii-ntregi îi dã luminã,
28 cînd muºtele s-ascund ºi ies þînþarii,cîþi vede licurici prin valea, poate,pe unde-arase-ori puse viþei parii ;
31 aºa-ntr-a opta bolgie-a tristei gloatevãpãi luceau, precum vãzui de-afarã,cînd fui de unde-n fund s-aratã toate.

13. Plecarãm deci, ºi sus (c). 14. dintîiu (A). 14. Ce-ntîiu ne dete trepte (a). vale (c).
15. mîni de bunul (b). 16. printr-ale sale (c). Urmîndu-mi printre stînci îngrozi-
tor (c). Suiº, ºi printre (c). 17. pe stînci ºi-altfel a mea putere (a). Colþoase stînci (c).
17. Pe-al stîncii sghiab (b). 18. Decît uzînd ºi mîna ºi piciorul (c). 19. ºi-o simt
ºi-acum (c). 20. Gîndind la ce vãzui aici (a). 23. ªi-o bunã stea (a). buna stea,
sau (c). 24. De-mi dete-un dar (ac). 25. ªi cîþi þãrani (a). 26. tot mai mult îºi sue
focul (c). 27. Spre noi (c). 28. jocul (c). 30. Pe unde ar (b). Pe unde-ºi pune vie-ori
arã locul (c). 33. arata fundul (a).
tale ! Dar asemenea pedeapsã întîrzie, ºi îmi va pricinui cu atîta mai mare durere cu cît voifi mai bãtrîn. 14. Scãri : ne-a dat drumul. 18. Picior : în text : „piciorul nu putea sã selipseascã de ajutorul mîinii”. 21. -n frîu : ca ºi printre luxurioºi, tot aºa printre înºelãtori,Dante simte cã are ceva comun cu acest neam de pãcãtoºi. Acelaºi lucru i se va întîmplaprintre mîndrii ºi pizmaºii Purgatoriului. Nu pentru cã el s-ar acuza pe faþã de aceste vicii,dar, cînd supunîndu-se la aceleaºi pedepse ale pãcãtoºilor, cînd arãtînd o compãtimire plinãde simpatie, cînd pierzîndu-ºi simþirea la gîndul urmãrilor funeste la care poate duce o patimãcare la început pãruse aproape nevinovatã, cînd, în sfîrºit, arãtînd (cum în cazul de faþã)pentru anume pedepse o spaimã care aproape urma unei urîte înclinãri pe care o simte în el,Dante ni se dezvãluie ca om ºi pãcãtuitor, cu o sinceritate învãluitã de pudoare, care ne miºcãîntr-un caracter de plãsmuire aºa de puternicã ºi într-un suflet aºa de mîndru. Fireºte cã nu-lputem crede pãtat de un astfel de pãcat (sfaturi rele), dar nu trebuie sã uitãm cã un om detalia lui Dante, pe nedrept persecutat ºi „tîrît ca o frunzã” în prada a ceea ce el numeºte„vîntul uscat al sãrãciei”, era puternic ispitit sã dea priceperii lui o întrebuinþare asemã-nãtoare aceleia date de Ulise ºi Diomede. De aceasta spune cã, în faþa acelei priveliºti, se simþiîndemnat sã înfrîneze mai mult ca de obicei ingeniul sãu. 22. Þel : sã meargã tot pe cãi drepte.24. Dar : isteþime. 26. Timp : vara. Fugarii : caii soarelui. 27. Acel : soarele. 28. Cînd :seara. 29. Cîþi : cîþi licurici... aºa luceau vãpãi. 30. Arase : adicã în timpul zilei. 33. De unde :într-un loc din care se aratã toate lucrurile din fundul genunii.
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34 Cum cel pe care urºii-l rãzbunarãvãzu cã-i piere-n car conducãtorul,cînd roibii drept spre cer îl ridicarã,
37 ºi nu-i putea urma cu ochii zborul,cînd nu vãzu decît urcînd spre steleun pumn de foc pierind încet ca norul ;
40 aºa la gura gropii-umblau ºi-acelevãpãi, ºi-n toate-ascuns era vrun ins,dar n-arãtau ce furt închid în ele.
43 Eu stînd pe punte ca sã vãd, m-am prinsde-un colþ al asprei stînci, fãrã de careputeam sã cad chiar fãrã de-a fi-mpins.
46 Virgil vãzînd atenta mea mirare :– „În orice foc e cîte-un duh, al cuivestmînt e tocmai cazna care-o are”.
49 Rãspunsei eu : – „Acum, cãci tu mi-o spui,sînt ºi mai sigur, dar ºtiui de-ndatã,cã este-aºa, ºi tocma’ vream sã spui :
52 Ce duh e-n flacãra la vîrf crãpatã,cum fu ieºind pe-un rug, ce mistuisecu frate-sãu pe Eteocle-odatã ?”.
55 – „În ea e Diomede,-a zis, ºi-Ulise,uniþi aici de-un foc mistuitorprecum, trãind, o furie-i unise.

35. Cã-i pleca din car (a). Vãzut-a carul lui Elie-n zorul (c). 36. Ce roibii-urcînd însus spre cer i-l darã (c). 37. ªi nu vedea, urmînd cu ochii sborul (a). ªi nu putuvedea cu ochii-n... (c). 38. Altce decît al nisce flãcãrele (a). Cel iute-altce decît în zãriafunde (c). 39. ca noriºorul (a). Un foc puþin suind (b). Decît un singur foc urcîndpierdut (c). 40. Aºa prin largul gropii-umblau pe-oriunde (c). 41. Vãpãi nici una (c).
42. ªi-oricare foc ascunde (c). 43. Eu stam pe punte-astfel spre bolgie-ntins (b). Eustam (c). 44. Încît de n-aº fi prins (b). 46. prins (c). 48. Vestmînt pe el chiar focul (c).
49. Maestre-al meu, am zis, cînd tu (a). Maestre bune (c). 50. ªtiu ºi mai sigur, darºtiui ce-ai spus (c). 51. a-þi spune (c). 52. e-n focul (c). 53. Pãrînd c-ar fi din (b). Crã-pat cum de pe rug (c). 54. pe Eteocle pus (c). 56. ªi-au tot aºa un (a).
34. Cel : proorocul Eliseu, despre care Sfînta Scripturã spune cã îi apãru carul Sfîntului Ilieînãlþîndu-se spre cer înfãºurat într-o mare limbã de foc ºi cã, bãtîndu-ºi joc cîþiva copii de elpentru cã plîngea, el îi blestemã ºi pe datã ieºirã din pãdurea vecinã niºte urºi care sfîºiarãpatruzeci ºi doi din acei copii. 35. Conducãtorul : Sfîntul Ilie. 40. Aºa : dupã cum carulSfîntului Ilie apãru proorocului Eliseu învãluit într-o limbã de foc, tot aºa într-a opta genunesfãtuitorii de rele erau învãluiþi fiecare într-o palã de foc. 48. Vestmînt : al cãrui veºmînt deflacãrã constituie pedeapsa pãcatului. 52. Crãpatã : printre atîtea luminiþe cu desãvîrºireasemãnãtoare una alteia la formã ºi mãrime, una, a cãrei flacãrã se desparte în douã limbiîn felul aceleia pe care Lucan (Pharsalia, I, 551) ne povesteºte cã se desprinsese din rugul luiEteocle ºi Polinice, atrage toatã curiozitatea poetului, care întreabã pe Virgil. 54. Eteocle :Eteocle ºi Polinice, copiii lui Oedip ºi ai Iocastei ºi-au disputat tronul Tebei ºi din rivalitates-au omorît. Cînd cadavrele au fost puse pe rug, flãcãrile s-au despãrþit. 55. Diomede : Uliseºi Diomede, vestiþii eroi din Iliada, care împreunã nãscocirã ºi puserã în aplicare cunoscutacursã a „calului troian” ºi împreunã rãpiserã statuia Minervei (Paladium), despre care secredea cã atît timp cît va rãmîne în Troia, oraºul nu va fi cucerit. 57. Furie : aceeaºi urã
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58 Spãºesc în foc scornitã cursa lora calului ce-ntrînd fãcut-a poartãsã ias-al Romei ne-ntrecut popor.
61 Plîng arta lor, din cauza cãrei, moartã,ºi-azi plîngi pe-Ahile al tãu, tu, Didamie ;ºi-au ºi pentru Paladiu-aceastã soartã.”
64 – „De au ºi-aici în foc vorbire vie,te rog, maestre,-o, rogu-te sã vrei,ºi-o rug-a mea te plece cît o mie,
67 sã stai cu mine s-aºteptãm pe-acei,ce ard acolea-n para cea cornutã,cãci vezi aprinsul dor ce-l am de ei.”
70 Rãspunse el : – „Mi-e ruga ta plãcutã,ºi demnã e, ºi vreau a te-asculta,dar gura ta de-acum sã-þi fie mutã.
73 Vorbi-voi însumi eu, cãci vrerea taeu bine-o ºtiu, dar greci aceºtia furã,ºi poate-or fi semeþi cu limba ta”.
76 Cînd focul fu ºi-n locul unde-avurãcuvintele ºi loc ºi timp în fine,atari au fost din dulcea tatei gurã :

64. ºi-n focu-acesta vorbã (a). focul lor (c). 66. ªi ruga mea cît mii de rugi sã-þi fie (c).
67. Sã nu-mi pui piedeci aºteptãrii aici (a). 69. Ce dorul meu de limba cea (a). Cãcivezi ce dor (a). Mã-mpinge-aºa (b). Cã-mi vezi (b). 70. Nu poate sã nu-mi placã (b).
72. rãmîne-þi (a). ca gura ta sã tacã (b). 74. ªtiu bine ce voeºti (a). Voiu cuvînta (a).
78. Aceste (a).
împotriva troienilor. 60. Romei : din cauza cursei „calului troian”, Troia fiind cuceritã degreci, Enea plecã în cãutarea unui nou pãmînt promis de zei ºi Roma a fost întemeiatã.62. Didamie : zeiþa Thetis, mama lui Ahile, ºtiind soarta acestuia cã o sã moarã la asediulTroiei, îl trimise la Schiros deghizat în haine femeieºti la regele Nicomedes, care, crezîndu-lfatã, îl crescu împreunã cu fata lui, Deidamie, de care Ahile se îndrãgosti. Ulise, ºtiind cãTroia nu se putea cuceri fãrã Ahile, se prezentã la palatul regelui Nicomedes înfãþiºîndu-seca un negustor. Dupã ce a arãtat fetelor giuvaere ºi alte lucruri femeieºti, le arãtã ºi armefrumoase, în timp ce alþii ascunºi sunau din trîmbiþe de rãzboi. Ahile, tresãrind la acel sunetºi apucînd armele, Ulise l-a recunoscut ºi, fãrã multã greutate, a putut sã-l convingã sãpãrãseascã pe Deidamie ºi sã-l ducã cu el la rãzboi. 66. O mie : te rog ca rugãciunea mea sãfacã cît o mie (de rugãciuni). 68. Cornutã : flacãra cea despicatã. 75. Semeþi : comentatoriicautã sã explice acest pasaj, într-adevãr cam obscur, închipuind cã acele suflete ar fi ascultatmai cu dragã inimã cuvîntul lui Virgil (adicã al unui antic) decît al unui modern cum eraDante, însã, la drept vorbind, explicaþia aceasta nu ni se pare tocmai convingãtoare. Mai bineinterpreteazã Alessandro Chiappelli în Lectura Dantis din Orsanmichele (Firenze, Sansoni,1901), care spune cã Virgil, „cîntînd rãzboiul troian ºi faptele eroilor, în anume chip, bine-meritase de la ei”. Nu era prin urmare, ca Dante, un necunoscut, ºi lui acele spirite i-ar firãspuns, desigur, cu mai multã bunãvoinþã decît celui dintîi venit. Pentru alte chestiuni careprivesc acest pasaj vezi Ramiro Ortiz, Cîntul XXVI din „Infernul” lui Dante cetit la facultatea
de litere din Bucureºti (Bucureºti, tipografia „Speranþa”, 1915) pp. 15-16. 76. Focul : flacãradespicatã în douã, care învãluie pe Ulise ºi Diomede. 77. Loc... timp : cînd flacãra ajunse, înrãtãcirea ei vagabondã, la micã distanþã de poeþi, încît lui Virgil i se pãrurã potrivite timpulºi locul pentru a-i vorbi. 78. Au fost : adicã : cuvintele au fost atari.
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79 – „Voi doi, pe cari-acelaºi foc vã þine,de-s vrednic eu rãspuns sã mi se deie,ºi-ori mare-ori mic de v-am fãcut vrun bine
82 c-am scris trãind înalta-mi epopee,sã staþi, iar unul spuie dintre voipe unde-a mers prin sineºi ca sã pieie !”.
85 ªi-al vechii flacãri cel mai lung vîlvoizbãtut porni sã scoatã murmurareacum face-un foc bãtut de vînt la noi.
88 Iar vîrful ei aºa-ºi fãcea miºcarea,pãrînd al unei limbi ce-ar fi vorbit,ºi voce-a scos ºi-a zis : – „Dupã scãparea
91 de Circe-acea ce-un an m-a fost robitaproape de Gaeta, mai ’naintede ce pe-aici troienii-au fost venit,
94 nici dor de fiu, nici mila de-un pãrintebãtrîn, pe-atunci, nici dragostea datoaresã curme-al Penelopei plîns fierbinte
97 n-au fost în stare-a-nvinge-a mea ardoaresã plec în lume ca sã ºtiu ºi euºi-a altor neamuri vicii ºi valoare.
100 ªi-aºa plecai cu-un singur vas al meupe-al mãrii sterp întins, numai c-o mînãde soþi ce-apoi cu mine-au fost mereu.
103 Vãzui ºi-un mal ºi-alt mal al mãrii, pînãla sarzi ºi la ispani, vãzui Maroculºi cîte þãri au marea-n jur stãpînã.

80. sînt eu demn (a). 83. ºi-arate-mi unul (c). 87. bate (c). 90. Cînd scãpai (c).
91. De Circe care mai mult d-un an (c). Gaete (c). 93. De ce pe-aici Enea a venit (b).numit (a). 94. Nici dorul de copil (c). 98. s-o ºtiu (a). 99. au alte neamuri (c).
81. ªi ori : ºi dacã vreodatã v-am fãcut (cînd scrisei mãreþele versuri ale Eneidei, în care v-ampomenit numele) vreun bine. 83. Unul : Ulise sã ne povesteascã unde a murit. 88. Vîrful :ºi iatã cã, în acea tãcere, flacãra începe sã se clatine ºi cea mai mare limbã (Ulise) sãzvîcneascã, pe cînd dinãuntru se aude ieºind puþin cîte puþin un murmur confuz, care încurînd se face mai desluºit ºi se determinã ºi se articuleazã în cuvinte. Flacãra vorbeºte ºivorbind ºerpuieºte ºi se zbate ca o limbã de foc. 91. Circe : fiica Soarelui ºi a Persei, vrãji-toarea care, dupã povestirea lui Homer, preschimbã în porci pe tovarãºii lui Ulise, ºi pe elîl opri lîngã ea un an, dar, dupã porunca lui Jupiter, îl lãsã liber sã se întoarcã acasã.92. Gaeta : promontoriul Circello, aproape de Gaeta (oraº maritim lîngã Neapole) pe careEnea îl numi aºa în cinstea doicii lui, Caieta, pe care o îngropã acolo. 93. De ce : în text : „maiînainte ca Enea sã o numeascã astfel”. 94. Nici dor : nici iubirea pãrinteascã pentru tînãrulTelemac, nici respectul filial pentru bãtrîneþea lui Laerte, nici iubirea pentru a mea credin-cioasã ºi înþeleaptã Penelopa nu puturã sã învingã focul ce mã ardea de a ajunge cunoscãtoral lumii ºi al valorii ºi al viciilor oamenilor. 103. Vãzui : vãzui astfel amîndouã þãrmurileMediteranei pînã în Spania ºi Maroc, insula Sardinia ºi altele pe care aceastã mare le scaldãºi le înconjoarã.
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106 Bãtrîn ºi eu ºi-ai mei eram, ºi focultopit, cînd am ajuns [la] acea strîmtimeîn care-a-nchis Heracle-odatã locul
109 ca mai spre-adînc sã nu cuteze nime.Lãsai Sevila-n dreapta cãii mele,ºi-n stînga Ceuta-n neguri de-adîncime.
112 «O, fraþi – am zis – prin mii de mii de grelesosiþi ºi-n cel din urm-apus acum,cu slabul rest al vieþii puþintele
115 ce licurã de-abia pierdutã-n scrum,ce-ar fi, ca-n lumea cea fãr’ de fiinþenoi dincolo de soare-am face-un drum ?
118 Voi fii sînteþi ai nobilei seminþeºi nu nãscuþi spre trai de dobitoc,ci-onoare sã cãtaþi ºi cunoºtinþe !»
121 ªi-astfel redeºteptai atîta foccu-aceste vorbe cîte-avui a spune,cã n-aº mai fi putut sã-i þiu pe loc.
124 ªi-ntoarsem prora iar spre soare-apune,ºi, tot la stînga-n larg pentru-alergare,fãcurãm din lopeþi aripi nebune.
127 ªi toate stelele ce-alt pol le areluceau prin nopþi, ºi-al nostru pol apus,ºi nici nu mai ieºea apoi din mare.

106. ...ºi acea (A). Eram (a). 115. Ce-abia-mi licurã (a). 121. ªi-n soþii mei trezii (a).
124. pupa (a). Ne-ntoarsem (a).
106. Focul : focul tinereþii. 107. Strîmtime : strîmtoarea Gibraltar, renumitele „coloane alelui Hercule”, pe care era scris : non plus ultra. 110. Sevila : cunoscutul oraº din Andaluzia,dar aici Dante trebuie sã facã aluzie la întreaga regiune, fiindcã Sevilla este în interiorul þãriiºi invizibilã de pe mare. 111. Ceuta : oraº pe þãrmul african în faþa Sevillei. 112. O, fraþi :fraþii mei, care prin atîtea mii de pericole aþi ajuns cu mine la cel din urmã liman apuseanal lumii locuite, ce-ar fi dacã am încerca în scurtul timp ce ne mai rãmîne de petrecut pepãmînt (ºi este aproape scurta veghe a morþii) sã cunoaºtem lumea care se întinde dincolode aceste coloane ? 118. Seminþe : omeneºti. 120. Sã cãtaþi : ºi sã cãutaþi onoare. 126. Nebune :de ce Dante socoteºte nebune aripile (lopeþile) vasului lui Ulise ? Chestia este foarte discutatã.Trebuie însã sã vedem aici un simbol ºi anume cã pentru buna reuºitã a întreprinderilormãreþe, simplele mijloace omeneºti nu sînt de ajuns fãrã voinþa divinã. Foarte probabil„muntele cenuºiu”, care pricinuieºte pierderea lui Ulise, nu este altceva decît Sfîntul Munteal Purgatoriului, pe care Dante ºi-l închipuie izolat în mijlocul apelor celeilalte emisfere. Eibine, vasul care duce sufletele în Purgatoriu ne este descris (Purgatoriul, II, 31-33) ca „dispre-þuitor de mijloacele omeneºti, în aºa fel cã nu-i trebuie lopeþi ºi nici pînze, ci numai aripileîngerului cîrmaci”, ºi, comparînd între ele aceste douã vase, ajungem la concluzia cã înPurgatoriu se ajunge prin mila lui Dumnezeu, iar nu prin voinþa omeneascã. Iatã semnificareaalegoricã a „vasului iute ºi uºor”, opusã „corãbiei” lui Ulise, îngreunatã de oameni ºi purtatãde lopeþi, pe cînd cealaltã are numai suflete, ºi iatã de ce Dante numeºte „nebun” acel zborfãcut cu aripa neîncercatã ºi pãmînteanã. 127. Ce-alt : pe care celãlalt. 128. Apus : era apus,se pierduse în zãri, nu se mai vedea.
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130 De cinci ori s-a aprins de jos în susºi tot de-atîtea ori se stinse lunade cînd urmam ãst drum de care-am spus,
133 cînd negr-un munte ºi-a ivit cununadeparte-n fund, prin zare-nneguratãcum alta-n lume n-am vãzut nici una.
136 ªi-un chiu ce-am scos se-ntoarse-n vai îndatã,cãci noul mal o volburã nãscuce-a prins corabia-n prorã sã ne-o batã.
139 Trei roþi cu marea-ntreagã el fãcuºi-a patra oarã pupa-n sus o-mpinseºi prora-n jos, cum Altuia-i plãcu.
142 ªi-adîncul mãrii peste noi se-ntinse”.

132. De cînd nebunul (a). 133. brunul (a). 134. atît de naltã-n slavã (a). atît deridicatã (b). 136. Fu chiu dintîiu, ºi-o jale-apoi grozavã (a). 138. nava (a). 140. oduse (a). 142. ªi marea peste noi ad[încu]-ºi puse (b). ªi-n urmã marea peste noise-nchise (b).

130. De cinci ori : trecuserã cinci luni, adicã de cinci ori vãzuserã aprinzîndu-se acea faþãpe care luna o aratã pãmîntului (deci faþa luminatã) ºi de cinci ori luna întorsese cãtre ei faþaei neluminatã. 136. Chiu : strigãt de bucurie. Vai : în dureri. 137. Nãscu : noul mai nãscu ovolburã. 138. Batã : sã batã în prora corãbiei noastre. 139. Trei roþi : corabia se învîrti încerc de trei ori. El : vasul, corabia. 141. Altuia : lui Dumnezeu. Am observat în altã parte cãniciodatã în Infern nu se pomeneºte numele lui Dumnezeu (cf. Infernul, V, 81). 142. -ntinse :cu acest vers de o armonie înceatã ºi gravã se încheie minunatul episod. „Nici un indiciu încuvintele eroului, zice Torraca, de durere, de pãrere de rãu, de cãinþã. Pe cînd povesteºte,rãsar pe rînd în minte ºi se fixeazã cu putere în memoria noastrã imaginea corãbiei carestrãbate singurã imensitatea oceanului, a muntelui întunecos apãrut pe neaºteptate, a fur-tunii care face sã se învîrteascã nava ºi valurile ºi, în fine, corabia înghiþitã de vîrtej ºi mareadin nou unitã ºi liniºtitã, iar totul este povestit ºi zugrãvit de el cu seninãtate desãvîrºitã,ca ºi cum n-ar fi fost el eroul dramei”.
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Cîntul XXVII
Cercul al optulea. Valea

a opta : sfãtuitorii de rele

Guido da Montefeltro întreabã peVirgil (1-30)  Dante îl informeazãdespre starea politicã din Romagna
(31-54)  Sfatul lui Guido cãtreBonifaciu al VIII-lea ºi osînda luiGuido (55-136)

1 Fiindc-apoi sfîrºit vorbirii puseºi dreapta-n sus ºi-n liniºte stãtea,cu voia dulcelui poet se duse.
4 Cînd d-alta ce din dosul ei veneaspre vîrfu-i fuse-atenþia-ne-ndreptatãprin sunetul confuz care-l scotea.
7 Precum siculul bou, ce-ntîiaºi datãmugi cu plînsul cui l-a plãsmuitcu pila sa [ºi drept îi fu ca platã !]
10 urla cu glasul celui chinuit,încît pãrea cuprins de suferinþãdeºi de-aramã-ntreg era cioplit,
13 astfel sã iasã neavînd putinþã,nici drum, din foc, cuvintele lui furãîn felul sãu dintîi [doar strãduinþã].

1. Fiindcã (A). 3. I-a dat Vir[gil] un semn (a). 4. de- (a). dos (a). 6. dintr-însa scos (a).

1. Puse : adicã flacãra (Ulise). 4. Cînd : cînd atenþia noastrã fu îndreptatã spre vîrful uneialte flãcãri, ce venea din dosul ei. 7. Siculul bou : taurul de bronz înroºit pe care Falaris,tiran din Agrigent, îl întrebuinþa ca instrument de torturã ºi de moarte ºi în care tiranul aînchis cel dintîi pe maestrul Peril, care îl nãscocise (Ovidiu, Tristia, III, eleg. XI, 38-54).10. Urla : urletele celui chinuit rãsunau ca un muget. 11. Încît : adicã boul de aramã.13. Astfel : dupã cum urletele celui chinuit în boul de bronz înfocat al lui Falaris rãsunau caun muget, tot aºa cuvintele damnatului ascuns în flacãrã, neavînd putinþa ºi negãsindu-ºidrum de a ieºi din foc, vorbirã mai întîi nelãmurit, confuz, cu acel sunet ce-l scoate flacãrabãtutã în vînt. A se construi : „Astfel, neavînd putinþã, nici drum sã iasã din foc, cuvintele luiau fost, în felul sãu (= lor) dintîi, doar strãduinþã (de a vorbi)”.
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16 Cînd ele-apoi drum liber îºi fãcurãprin vîrful ce le da vibraþii clarecum limba lor le-o dete-odatã-n gurã,
19 cuvinte-am auzit : – „O, tu spre carevorbesc, tu cel care-n lombardul meu :poþi merge,-ai zis, n-am altã-ce-ntrebare ;
22 deºi sosesc tîrziu, nu-þi parã greusã stai puþin ºi sã-þi amîi plecatul,cãci eu voi sta cu drag, ºi ard mereu.
25 De eºti cãzut de-acu-n întunecatullocaº aici, din dulcea þãriºoarãlatinã de-unde-ntreg îmi port pãcatul ;
28 au pace romagnolii-ori iar s-omoarã ?Eu fui din munþii cei dintre Urbinºi de-unde Tibru ca izvor scoboarã”.
31 Eu stam plecat, de-atenþie încã plin,cînd semn în coastã-mi dete-al meu pãrinteºi-a zis : – „Vorbeºte tu, cãci e latin”.
34 Iar eu, avînd gãtit rãspunsu-n minte,n-am stat sã preget ºi-am ºi zis îndatã :– „O, duh ascuns în haina ta fierbinte,

20. ªi-ai (a).
17. Vîrful : flãcãrii. Vîrful flãcãrii, vibrînd, scotea sunete aºa de clare, ca acelea pe care lescotea limba lor cînd erau vii. 20. Lombardul meu : în graiul meu lombard. Se pare cãdamnatul a cunoscut accentul ºi cuvintele lombarde ale lui Virgil. Dante pune chiar îngura lui Virgil douã lombardisme, probabil printr-una din acele anacronisme medievale princare, de pildã, Hector era înfãþiºat ca un cavaler medieval. 21. Altã ce-ntrebare : nu maiam ce sã te întreb. 24. ªi ard : dacã eu, care ard mereu, voi sta cu drag de vorbã cu tine, terog sã nu-þi parã rãu ºi þie, care nu suferi pedeapsa groaznicã în care eu mã chinuiesc, sã-þiamîni plecarea. 25. Cãzut : damnatul crede cã Virgil ar fi un sfãtuitor de rele sosit acolo depuþin timp. 26. Þãriºoarã : Laþiu, în sens de Italia centralã, în opunere cu Lombardia.27. De-unde : din care þãriºoarã ºi eu am venit aici sã-mi plãtesc pãcatul. Aºa înþeleg maitoþi comentatorii ; noi credem însã cã trebuie preferatã explicaþia lui Torraca, cã, adicã, acestuisuflet „aducerea aminte a dulcii þãriºoare rãsare împreunã cu aceea a pãcatului, a întreguluipãcat, pe care el îl sãvîrºi acolo”. ªi, într-adevãr, pãcatul lui Guido este tocmai de a fi dat luiBonifaciu al VIII-lea un sfat, în urma cãruia una din cetãþile dulcii þãriºoare latine a fostcucerit de papã, care a pedepsit în mod crud pe rãzvrãtiþi. 29. Eu : cine vorbeºte este conteleGuido da Montefeltro, nãscut pe la 1220. Dupã ce a fost ºeful ghibelinilor ºi ca ostaº a luptatîmpotriva Bisericii, în ultimii ani ai vieþii sale s-a împãcat cu papa Celestin al V-lea ºi în1296 s-a cãlugãrit în ordinul Sfîntului Francisc ºi a murit în 1298. Despre el vechiul cronicarFra Salimbene povesteºte cã „fost-a om de mare neam ºi cu multã judecatã ºi înþelepciuneºi cumpãt, darnic ºi curtenitor ºi îndatoritor, viteaz ostaº ºi drept în luptã ºi învãþat în artade a lupta”. Dante, care îl laudã în Convivio (IV, 8), îl pune aici în Infern pentru sfatul vicleandat papei. Din munþi : din Montefeltro, între Urbino la rãsãrit ºi Apenini (de unde izvorãºteTibrul) la apus. 33. Vorbeºte tu : acum este rîndul tãu sã vorbeºti. Acesta este „latin”, adicãitalian ºi om „din vremea ta”, nu „grec” ºi „antic” ca Ulise, cu care am crezut mai potrivit sãvorbesc eu.
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37 în gîndul celor tari n-a fost vrodatãºi nu-i fãrã rãzboi Romagna ta.Dar n-am lãsat vro luptã declaratã.
40 Ravena stã precum o ºtii cã sta :vulturul din Polenta cuib ºi-o are,umbrind ºi Cervia sub aripa sa.
43 Cetatea cea cu lung asediu, carecumplit fãcut-a-ntre francezi mãcelulo þine-un leu sub verzile lui gheare.
46 Zavozii-n Rimini, ºi vechiul ºi cãþelul,ce-au fost ai lui Montagna cruzi cãlãi,mai muºcã-n ce-au muºcat precum li-e felul.
49 Iar la Santerno ºi Lamone-n vãi,din cuibul alb un pui de leu domneºte,schimbînd din varã-n iarnã soþii sãi.
52 Iar cea pe unde Savio ºerpuieºte,precum ea stã-ntre munte ºi cîmpie,aºa-ntre sclav ºi liber stat pluteºte.
55 Te rog acum, ºi tu rãspunde-mi mie,ce-ai fost, cãci toþi mi-au spus, deci fã la fel,ºi faima-n lume-ani mulþi s-o ai tu vie”.
58 În propriu-i mod bolborosi niþelãst foc, bãtînd încolo-ntîi ºi-ncoacelungitu-i vîrf, ºi-ãst glas a scos din el :
61  – „De-aº crede eu cã-ndrept aceastã voacespre-un viu ce se va-ntoarce-n lume-acasã,ãst vîrf zbãtut ar înceta sã joace.

45. Un puiu de leu (c). 48. Z[ãvozii] apoi (a). bãtrînul (a). Infernul (c). 48. Pun colþiiunde (a). 52. Cetatea (a). 55. Dar cine-ai fost, te rog [ni-l veie] ? (a). 56. astfel (a).
57. fie (a). 59. joc (a, b). 61. De-aº ºti c-ascultã glasul meu din foc (a). De-aºi ºtic-ascultã glasul meu din foc (b). cuvîntul (c). 63. Mi-ar sta sbãtuta limb-atunci peloc (a). Ar sta... loc (b).
37. În gîndul : þara ta, Romagna, nu este niciodatã în pace : chiar dacã luptele înceteazã,tiranii sãi (cei tari) pregãtesc în inima lor noi rãzboaie. 41. Vulturul : stema familiei daPolenta. Ravenna, mai înainte stãpînitã de familia Traversari, acum se odihneºte sub aripilevulturului lui Guido da Polenta (care stãpîneºte ºi oraºul vecin, Cervia). 43. Cetatea : Forlì,care în 1282 a fost vitejeºte apãratã de însuºi Guido da Montefeltro împotriva francezilortrimiºi de papã ca s-o asedieze, este supusã familiei Ordelaffi, a cãrei stemã este un leu verde.47. Cruzi : Malatesta, tatãl ºi fiul, dupã ce au înfrînt pe duºmanii lor ghibelini ºi au omorîtpe unul din ºefii lor, Montagna delle Parcitadi, continuã a domni peste Rimini, terorizînd-o,dupã cum au fãcut ºi mai înainte ºi dupã cum le este felul. 49. Santerno : la Imola (pe rîulSanterno) ºi la Faenza (pe rîul Lamone) domneºte Maghinardo dei Pagani da Susisana, a cãruistemã era un pui de leu albastru într-un cuib alb : pe fond de argint. 51. Schimbînd :trecînd de la un partid la altul, dupã cum îi dicta interesul. 52. Cea : oraºul Cesena (pe rîulSavio) este zidit parte în cîmpie, parte pe colinã, pe coasta muntelui. 61. De-aº crede : spiritul
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64 Dar, cum nu pot de-aici nicicînd sã iasãfiinþe vii, de-i drept ce-aud, sã-þi spui,ºi-apoi cã-i fi infam puþin îmi pasã.
67 Oºtean dintîi, ºi-apoi cãlugãr vruisã-mpac prin sfoarã ce-am greºit prin spadã,ºi-ntreg s-ar fi-mplinit ce eu crezui,
70 dar marele pãstor – pe cap sã-i cadã ! –din nou m-a-ntors în primul Iad de culpe,iar cum ºi cînd, vreau duhul tãu sã vadã.
73 Cît timp eu trupul de-oase ºi de pulpe,cum mama mi l-a dat, îl mai avui,n-am fost în fapte leu, ci-apururi vulpe.
76 Cãci laþuri ºi-uneltiri astfel ºtiuiºi-aºa de meºter mã-nvîrteam cu ele,cã-ntr-astea cred cã-ntîi în lume fui.
79 Dar cînd simþii c-ajung spre-al vîrstei meleacel rãstimp cînd catã fiecinespre-a-ntra în port sã strîng-a lui vîntrele,
82 de ce-avui drag dintîi m-a prins ruºine,ºi-nchisei pentru lume ochii mei,ºi bine mi-ar fi prins, sãrman de mine !
85 Dar prinþul noii lumi de farisei,avînd pe-atunci rãzboi la Laterani –ºi nu cu saracini ori cu iudei,
88 cãci numai tot creºtini i-au fost duºmanii,ºi nu de-acei ce s-au oºtit la Acresau fac negoþ pe-unde domnesc sultanii –

65. spuiu (A). nici iad (a). oprit oricui (a). 67. Oº[tean] am fost, monah apoi ºi (a)....nicicînd (b). 68. ...crezînd (b). 70. ...gînd (b). þie (c). 72. ºtie (c). 74. ...dete (c).
75. Nu leu în fapte-am vrut sã fiu (c). 76. ªi-atîtea laþuri (b). ªtiui... secrete (c).
81. -n liman (b). 83. ªi-nchis-am lumii (a).
aratã o mare siguranþã cã cei care intrã o datã în Infern nu mai pot ieºi de acolo ºi, bizuindu-sepe ea, îi revelã lui Dante secretul sãu. De observat, în cuvintele lui, ironia discretã a luiDante împotriva acestui fel de oameni care nu se îndoiesc niciodatã de credinþele lor. El, caretrecuse prin toate chinurile îndoielilor filosofice, era în stare sã surîdã de siguranþa ce o punoamenii în anumite principii cu totul discutabile ºi neîntemeiate. 68. Sfoarã : funia cu carese încing franciscanii ºi care este un simbol al castitãþii. 70. Marele pãstor : papa Bonifaciual VIII-lea, care, cerîndu-i un sfat viclean pentru a putea supune castelul Palestrina care ise rãzvrãtise, zãdãrnici intenþia bunã a fostului ostaº de a-ºi rãscumpãra pãcatele printr-oviaþã monahalã. 80. Rãstimp : bãtrîneþea, cînd fiecare om se pregãteºte de moarte (ajungerea
în port) reculegîndu-se într-o viaþã lãuntricã ºi evlavioasã ºi lãsîndu-se de lucrurile lumeºti(strîngerea vîntrelelor). 82. Ruºine : m-a prins ruºine de viaþa mea anterioarã. 85. Prinþul :papa Bonifaciu al VIII-lea. 86. Laterani : cu familia Colonna, ale cãrei case erau lîngã bisericaSan Giovanni in Laterano. 89. Oºtit : nici unul din aceºti creºtini nu fusese cu saracinii lacucerirea oraºului Acri, cea din urmã stãpînire creºtinã la Sfîntul Mormînt, ºi nici cu iudeiisã facã negoþ (în ciuda opririi papale) în þara necredincioºilor.
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91 nici lui nu-ºi respectã precepte sacreºi-oficiul ’nalt, nici mie-acel capestruce-adese face-atîtea trupuri macre,
94 ci, cum chemã Cezarul pe Silvestrude la Soract, de leprã ca sã-l spele,aºa el m-a chemat ca pe-un maestru
97 sã-l scap de-ale trufiei friguri rele.Dar eu tãcui, cãci prea-mi pãru cã-i vinulce-l face-a-mi cere-atari [pãreri] rebele.
100 Iar el atunci : – «S-alungi din suflet chinul,cãci iatã, te dezleg, numai sã-mi spuice chip ar fi sã spulber Prenestinul.
103 Tu ºtii cã pot sã-ncui ºi sã descuicu douã chei, dar cel ce-mi fu ’naintele-avu degeaba toatã viaþa lui».
106 Împins astfel de-aºa de tari cuvinte,vãzui c-aici e mult mai rea tãcerea,ºi-am zis : «Fiindcã tu mã speli, pãrinte,
109 pãcatu-n care-acu-mi provoci cãderea :promite tot ºi uit-apoi mereu,ºi-a ta va fi ºi gloria ºi puterea».
112 Iar, cînd murii, veni Francisc al meu,ci-un negru heruvim în drum îi steteºi-a zis : – «Îmi faci nedrept ! Sã-l laºi sã-l ieu
115 sã meargã-n Iad la servii mei, cãci deteun sfat miºel în care-o fraudã sta,iar eu de-atunci îi stau cu mîna-n plete !
118 Pe cel ce nu-i cãit nu-l poþi ierta,ºi-a se cãi ºi-n rãu pãstrîndu-ºi placulnu poþi, cã-i contradicþia-n calea ta».

95. Ca lepra sa Silvestru sã-o spele (a). 99. ...miºele (a). ...grele (a). ...mele (a).
103. descuiu (A). Cu chei, pe care cel (a). 109. tu (c). 116. fãptuit (a). 120. ...sta (a).
92. Capestru : încingãtoarea franciscanã. 93. Macre : din cauza vieþii de pocãinþã. 94. Cezarul :Constantin, despre care legenda povesteºte cã, fiind bolnav de leprã, în loc de a se scãlda însînge de copii, dupã cum îl sfãtuiau medicii, chemã de la sihãstria lui din muntele Soract delîngã Roma pe Sfîntul Silvestru, care îl botezã ºi astfel îl lecui. Fireºte, aici comparaþia esteironicã. 97. Trufiei : pofta neînfrîntã ºi ambiþiile temporare ºi rebele. 98. Vinul : în text :„cãci cuvintele lui mi se pãrurã de om beat”, atît erau de nepotrivite în gura unui popã.102. Prenestinul : Palestrina, vechia Preneste, oraº ºi cetate nu departe de Roma, undepartizanii familiei Colonna se întãriserã. 104. Cu douã chei : una de aur ºi una de argint.Cheile sînt chiar astãzi emblema pontificalã. Cel : Celestin al V-lea. 105. Degeaba : a arãtatcã nu le preþuieºte, renunþînd la demnitatea papalã. 110. Promite : promite iertare rãzvrãtiriilor, familiei Colonna ºi partizanilor ei, ºi nu te þine pe urmã de promisiunea ta. 113. Negruheruvim : un drac. Dante dezvoltã admirabil în chip dramatic acest motiv popular al lupteiîntre drac ºi îngerul pãzitor, cãruia în cazul de faþã i se substituie Sfîntul Francisc, motivul
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121 Vai mie-atunci, cum am sãltat, sãracul !cînd el m-a prins zicînd : «Tu n-ai gînditc-ar ºti atîta logicã ºi dracul !».
124 M-aduse-aici, iar Minos ºi-a-nvîrtitde opt ori coada sa pe aspru-i spatemuºcînd apoi ºi-n ea de cãtrãnit :
127 – «E fur din cei pe care focu-i bate».De-aceea-s unde vezi, un om pierdut,ºi plîng purtînd atare hainã-n spate”.
130 Iar cînd în urmã glasul i-a tãcut,pleca ducînd cu el durerea-i plînsãprin cornu-i cel în multe pãrþi zbãtut.
133 Noi doi, Virgil ºi eu, trecurãm însãpe stîncã-n sus pînã pe puntea caree arc al bolgii unde-i gloata strînsã
136 acea, ce descãrcînd fãcu-ncãrcare.

pe care îl vedem în Italia reprezentat cu fel de fel de litografii populare, care se vînd pe stradã,ºi este foarte frecvent ºi în bisericile noastre. 122. Tu n-ai gîndit : minunat exemplu degrotesc medieval în acest amestec de tragic ºi comic : „Este cãlãul care se joacã cu viaþacondamnatului ºi îi surîde scrîºnindu-ºi dinþii” (Zingarelli) ; ºi E. Sannia (Comicul, umorismul
ºi satira în Divina Comedie, Milano, Hoepli, 1909) adaugã : „Este înveselirea diavolului carea gustat picãturã cu picãturã bucuria sa, dupã cum sufletul pãcãtos a gustat picãturã cupicãturã pedeapsa sa”. 126. Cãtrãnit : abia am avut timpul sã surîdem de ºtiinþa logicã adracului, ºi iatã cã o altã scenã grotescã rãsare ca sculptatã din amintirile lui. Minos aici nuse mulþumeºte sã-ºi încingã mijlocul cu coada de atîtea ori în al cîtelea cerc vrea sã cufundeosînditul, ci apare mîniat într-un mod neobiºnuit, aºa încît îºi muºcã coada. 127. E fur : avemaici judecata lui Minos. 129. Hainã : para de foc în care este învãluit. 132. Cornu-i : vîrfulflãcãrii, care, zbãtîndu-se, aratã zbuciumul ºi chinul sufletului amãrît. 134. Puntea : pintenulde stîncã ce strãbate genunea a noua, unde sînt pedepsiþi cei ce îndeamnã la dezbinãri ºi lacerturi. 136. Descãrcînd : în text : „despãrþind”. -ncãrcare : adicã încãrcarea conºtiinþei,vina. Deci acei care, desunind, se fãcurã vinovaþi.
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Cîntul XXVIII
Cercul al optulea.

Valea a noua : ursitorii
de dezbinãri

Schismaticii (1-21)  Mahomet ºiprofeþia sa cu privire la Fra Dolcino
(22-63)  Pier da Medicina ºi Curio(64-102) Mosca de’ Lamberti ºiBertran de Born (103-142)

1 Deplin s-arate, chiar ºi-n proza luiºi-oricît repovestind, cine-ar fi-n starede-atîtea rãni ºi sînge cît vãzui ?
4 Prea slab-ar fi o limbã oriºicare,cãci loc în ele-atît de mult a strîngenici mintea-ne, nici graiul nostru n-are.
7 ªi chiar s-aduni pe cîþi avur-a plîngecîndva-n Apulia-n þara cea-ncercatãvãrsat de oºti romane-atîta sînge ;
10 pe toþi ºi-acei ce-n lupta-ndelungatãinele-au dat ca spolii fabuloase,cum Titu Liviu negreºind ne-aratã ;
13 pe toþi rãpuºii luptei dureroasece-n drumul lui Guiscard au stat ; pe-aceice-aratã ºi-azi la Ceperano oase

9. Pe-al lor de-ai Romei oºti vãrsatul (a).
1. Deplin : a se construi : „Cine ar fi în stare sã arate deplin, chiar în prozã ºi oricît repovestind,despre atîtea rãni ºi sînge cît vãzui ?”, adicã : „Chiar în prozã ar fi greu sã se arate toate rãnileºi tot sîngele ce am vãzut în aceastã genune, dar pasã-mi-te în versuri !”. 5. Ele : mintea ºigraiul, cu alte cuvinte : „Mintea ºi graiul nostru nu au putinþã (loc) sã strîngã în ele ce amvãzut”. 7. ªi chiar : cu o lungã enumerare a bãtãliilor celor mai sîngeroase, poetul încearcãsã ne dea o idee despre grozãvia ºi felurimea rãnilor ce le vãzu în aceastã genune. 8. -n Apulia :Dante numeºte aºa toatã partea meridionalã a Italiei. -ncercatã : fiindcã s-au dat acolomulte bãtãlii, printre care acele împotriva samniþilor, a lui Pyrrus ºi a lui Hanibal la Canne.11. Inele : povesteºte Titus Livius (XXIII, 7) cã Hanibal, dupã izbînda de la Canne, scoþînd dindegetele cavalerilor inelele, a strîns mai multe baniþe. 13. Pe toþi : cei care cãzurã luptîndu-seîmpotriva normandului Robert Guiscard (1059-1085), duce de Apulia ºi Calabria, în îndelun-gatul rãzboi pe care Robert îl combãtu ca sã-ºi asigure stãpînirea acelor provincii. 14. Pe-acei :
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16 pe-un cîmp pe care-apulii-au fost miºei ;ºi-acei ce-au stat la Talliacoz sã-nfruntepe-Alard cel vechi ce-a-nvins cu puþintei ;
19 s-arate toþi strãpunse membre-ori ciunte ;mizeria le-ar putea-nmiit sã-ncapãspre-a fi-n tabloul ãstei bolgii crunte.
22 Stricat la fund ori doage-un vas nu crapã,ca unul ce-l vãzui cu rãni cumplitecrãpat din gurã pînã p-unde-l scapã,
25 cu maþele-ntre glezne-mpletecite,cu coºul spart, ºi scos urîtul sacce schimbã-n scîrnã tot ce gura-nghite.
28 Iar el, vãzînd cã fix acu-l atac,deschise-n piept o largã cãscãturãcu mîinile ºi : – „Vezi cum mã desfac,
31 ºi vezi ce cazne Mohamet îndurã !Ali e cel ce-mi plînge-aici în faþãcu cap crãpat din vîrf pînã sub gurã.
34 ªi toþi pe cîþi îi vezi aici, în viaþãrupturi urzirã ºi scandal, ºi-atarescandal acum în trupuri au sã-l paþã.
37 Un diavol stã-n adînc acolo, carene este-al nostru-atît de crud cãlãu,[ºi-n spadã ia din nou pe fiecare]

21. da (a). 34. creºtet pînã (a). 35. urzirã-n viaþã (a). 36. Ruptur-a (a). 37. Mai josîn bolge sta un diavol (b).
dupã Dante, care, ca ºi alþii din vremea lui, face aici oarecare confuzie între bãtãlia de laCeperano ºi aceea de la Benevento (1266) dintre Carol I de Anjou ºi Manfred, cînd baronii dinApulia ar fi trãdat pe Manfred, neîmpotrivindu-se duºmanilor. 17. Talliacoz : la Tagliacozzosau, mai exact, la Scurcola s-a dat bãtãlia între Conradin de Suabia ºi Carol I de Anjou(1268), unde Alard de Valéry sugerã lui Carol cursa prin care, cu un numãr cu mult inferiorde soldaþi, bãtãlia a fost cîºtigatã. 19. S-arate : adicã : „dacã toþi morþii ºi rãniþii din acestesîngeroase bãtãlii ar arãta membrele lor strãpunse ori ciuntite”. 20. Mizeria : mizeria lor,chiar dacã ar fi înmiitã, tot ar avea loc în aceastã genune. 22. Stricat : a se construi : „nucrapã un vas stricat la fund, ori doaga, ca unul pe care-l vãzui...”. 24. -l scapã : „vulgaritateacomparaþiei (un butoi desfundat), limitele rãnii arãtate într-un mod aºa de trivial (p-unde-l
scapã) ºi acel crud cuvînt (crãpat) aratã bine tot dispreþul ºi batjocura cu care Dante vrea sãne prezinte pe Mahomet” (Steiner). 27. Scîrnã : e caracteristic poporului toscan, ºi mai alesflorentin, acest crud realism, pentru care nu se dã în lãturi de a numi anume lucruri cunumele lor, fãrã perifraze. Aºa se explicã unele cuvinte cît se poate de vulgare, nu numai înDante, dar ºi în Carducci, Papini (Sonetti plebei), Soffici ºi într-o interesantã carte recentãa lui Ettore Allodoli (Il domatore di pulci). Aceasta se poate explica prin acea tendinþã cãtregusturile, de multe ori vulgare, dar sãnãtoase, ale poporului, caracteristicã florentinilor ºicare se aratã ºi în întreaga constituþie democraticã a acestui oraº în timpul Evului Mediu ºichiar al Renaºterii, cînd Lorenzo dei Medici petrecea cu poporul ºi nu se da înapoi de a beaun pahar de vin bun la o cîrciumã vestitã, în tovãrãºia unor meseriaºi. 28. -l atac : cu privirea.31. Mohamet : întemeietorul islamismului, nãscut la Mecca (570), mort la Medina (8 iunie 632).Dante îl pune aici ca urzitor de schismã. E întovãrãºit de ginerele ºi vãrul sãu Ali (600-661),care a întemeiat o nouã sectã în islamism.



237

INFERNUL

237

40 cînd rana-ºi umple-ntregul drum al sãu,cãci nu ne-ntoarcem sã ne crape iarã,decît cînd ni s-a-nchis întîiul rãu.
43 Dar cine eºti, cã stai un pierde-varãpe zid, cãtînd s-amîi ori sã ridicipedeapsa ta ce-acuzele þi-o darã ?”.
46 – „El nici nu-i mort – a zis Virgil – ºi niciîmpins de culpe nu la caznã vine,ci numai spre-a cunoaºte ce-i pe-aici,
49 iar eu, ce-s mort, îl port prin Iad cu mine,din cerc în cerc, ºi-aievea e ce-þi spuipe cît de-aievea-i cã vorbesc cu tine !”
52 Prin gropi mai mulþi de-o sut-atunci vãzuic-au stat ºi mã priveau ca pe-o minune,uitînd de cazna lor, la vorba lui.
55 – „Deci, dac-o fi sã ieºi din Iad, tu-i spunelui Fra Dolcin, de nu vrea sã-mi urmezeaci-n curînd, provizii sã-ºi adune,
58 ca nu cumva zãpezi ce-s sã s-aºezesã dea Navarei gloria de-a-l rãpune,cãci lesne-altfel el nici n-o sã-l vîneze !”
61 ’Nãlþase-al sãu picior, pe cînd ne-a spusacestea el, ºi-apoi în vînt rãmasulpicior l-a-ntins sã calce, ºi s-a dus.
64 ªi ras pînã-n sprîncene-avîndu-ºi nasulºi gît strãpuns, ºi-o singurã amarãde-ureche-avînd, un duh, oprindu-ºi pasul,
67 mirat ºi el ca mulþi ce s-adunarã,cu mîinile-a cãscat gîtlejul sãuce roº de sînge-ntreg era pe-afarã,

43. Cine-i fi (a). 50. spuiu (A). 51. Pe cît e drept cã stau (a). 59. Navarei (A). chipde-a-l fi rãpus (b). 60. ei n-o sã-l desarmeze (a).
40. Cînd rana : cînd rana e aproape vindecatã, un diavol o face din nou. 45. Pedeapsa :Mahomet crede cã ºi Dante vine acolo ca sã-ºi ia pedeapsa ca urzitor de dezbinãri. 50. Aievea :adevãrat. 56. Fra Dolcin : Dolcino Farnielli din Novara, care se cheamã pãrinte, fãrã sã fie.A fost cirac al lui Gerardo Segarelli din Parma (ars viu în 1296) ºi, la moartea acestuia, adevenit ºeful sectei întemeiate de Gerardo, a Fraþilor apostolici ºi care, printre altele, propo-vãduia comunitatea femeilor ºi a bunurilor. În 1305 se adãpostise cu urmaºii sãi în munteleZebello, lîngã Biella (Lombardia), ºi opuse o mare împotrivire unei armate compuse în ceamai mare parte din locuitorii din Novara, aþîþaþi de Clement al V-lea, care porni o cruciadãîmpotriva lui. Constrîns de zãpadã ºi de foame, trebui sã cedeze ºi la 2 iunie 1307 el ºi ai luifurã arºi de vii. Aici Mahomet roagã pe Dante sã spunã lui Fra Dolcino de a se aprovizionabine înainte sã ningã, dacã nu vrea sã fie prins ºi sã ocupe în Infern locul ce i se cuvine.60. El : cei din Novara. 61. ’Nãlþase : era gata sã plece, cînd ºi-a adus aminte de Fra Dolcino.Rãmîne deci cu piciorul ridicat cît timp þine scurta lui profeþie ºi pe urmã îl pune jos ºiporneºte.
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70 ºi-a zis : – „Tu cel ne-mpins de nici un rãu,ºi-mi pari ºtiut din lumea cea rãmasã,de nu mã-nºel prea mult în chipul tãu,
73 pe Pier Catani nu-l uita pe-acasã,de-o fi sã vezi iar vesela cîmpie,ce din Vercel spre Marcabò se lasã.
76 ªi-n Fano fã-i pe cei doi buni sã ºtie,pe Meser Guido ºi Angelel, cã-n van,de nu ni-e dat un vãz a ce-o sã fie,
79 zvîrliþi vor fi la malul adrian,de gît cu piatrã, de pe propria navã,trãdaþi prin sila unui crud tiran.
82 Din Cipru pînã-n Gades o ispravãnici de corsari ºi nici de ginþi elineNeptun n-a mai vãzut aºa grozavã.
85 Acel infam c-un singur ochi, ce þineprovincia, care-un soþ aci-ntre noisã nici n-o fi vãzut, ar vrea mai bine,
88 la sfat chema-i-va ºi va face-apoicã rugi ºi vot la stîncile Focareisã n-aib-a face-n veci aceºtia doi”.
91 Iar eu : – „Pe-acel cu clipele amareivederi, de vrei sã-þi fac ce mi-ai cerut,declarã-mi-l – am zis – ºi-aratã-l care-i ?”.
94 Prinzînd pe-un soþ de falcã, l-a fãcutsã-ºi caºte gura larg nenorocitul,ºi : – „Acesta-i – zise – dar aici e mut !

76. doi cei buni (a). 82. În Gades n-a vãzut (a). 83. Nici cînd Poseidon alta (a).
71. ªtiut : cunoscut. Rãmasã : pãrãsitã de mine. 73. Pier Catani : Petru din Medicina, lîngãBologna, din familia Catani, vîrîse zîzanie între bolognezii Guido da Polenta ºi MalatestinoMalatesta, stãpînul din Rimini. Lui Dante, care îl gãseºte aici printre urzitorii de dezbinãri,prevesteºte cã cei doi buni în Fano (adicã Guido del Cassero ºi Angiolello da Carignano) vorfi poftiþi la o consfãtuire de un crud tiran, un infam ce þine un singur ochi (Malatestino, careera chior) ºi pe urmã vor fi zvîrliþi de propria navã la malul adrian, lîngã oraºul Cattolica(între Rimini ºi Pesaro) ºi înecaþi cu o piatrã de gît, în aºa fel încît nu vor avea nevoie sã seroage de stîncile Focarei ca sã le înlãture naufragiul. Pier Catani spune cã o asemenea trãdareNeptun n-a vãzut-o niciodatã în toatã întinderea Mediteranei, adicã de la Cipru pînã la Gades,nici din partea corsarilor sau din a ginþilor eline (adicã de cãtre greci) care în Evul Mediustrãbãteau marea ca piraþi. Pe-acasã : cînd tei vei fi întors pe pãmînt. 74. Vesela cîmpie :Lombardia, unde se gãseºte oraºul Medicina. 78. De nu : „dacã nu în zadar noi vedem ceeace are sã se întîmple”. ªtim cã sufletele din Infernul lui Dante vãd ca aceia care au vedereaslabã (presbiþii), adicã numai lucruri îndepãrtate (în viitor sau în trecut), ignorînd ceea ce sepetrece în prezent (cf. Infernul, X, 100). 86. Provincia : Rimini ºi þinutul sãu. Soþul la carePier da Medicina face aluzie este Curio, care ar dori sã nu fi vãzut niciodatã acel þinut, în caredãdu lui Cezar sfatul lui ºiret. 91. Pe-acel : Dante, intrigat de aluziunea lui Pier da Medicina,îl roagã cã, dacã doreºte sã ducã veste despre el cînd se va întoarce sus pe pãmînt, sã-i spunãnumele aceluia la care face aluzie.
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97 Un preget stinse-n Cezar, el gonitul,cînd spuse-aºa cã orice-ntîrzierecu daune-o plãteºte pregãtitul”.
100 Oh, ce-ngrozit pãrea-ntr-a sa tãcereãst Curio, cu limba ruptã-n gurã,el, cel ce-n grai fu numai spini ºi fiere !
103 Cu mîini tãiate-atunci, prin zarea surãalt ins ’nãlþîndu-ºi astfel ciotul lorîncît de sînge-obrajii i s-umplurã :
106 – „Vorbeºte ºi de Mosca-ntre popor,acel ce-a zis : – «Sã-ncepi, ºi eºti pe cale,ºi-a multui rãu fu-n Tosca ta izvor...»”.
109 – „ªi moarte,-adausei eu, familiei tale !”ªi-amar atunci pe-amar vãzui cum puneºi trist s-a dus topit în el de jale.
112 Dar eu mai stetei spre-a privi-n genune,ºi-un fapt vãzui pe care n-aº aveacuraj, în lipsã de dovezi, a-l spune,
115 de n-ar sta martor conºtiinþa mea,ãst sincer soþ ce pe-om îl face tarecît timp se simte fãrã patã-n ea.
118 Vãzui un trunchi fãrã de cap, ºi-mi parecã ºi-azi îl vãd, ºi sigur îl vãzuiumblînd ºi el ca ºi-alþii oriºicare.
121 Þinea de pãr în mînã capul lui,cum porþi un felinar în mîna vie,iar capul ne-a vãzut ºi-a scos un hui !
124 El singur îºi era a sa fãclie :cum doi într-unul sta, ºi unu-n doi,o ºtie-Acel ce-aºa voi sã fie !
127 Cînd drept sub poala punþii-a fost apoi,ne-ntinse capu-n mînã ridicatãspre-a-i face glasul mai vecin cu noi,

109. ªi... perire casei (a). 123. huiu (A). 127. Sub poala punþii noastre-ajuns (a).
97. Spuse : e vorba de Curio, tribunul plebei, care, pe cînd Cezar era în îndoialã de a treceori nu Rubiconul, îl îndemnã cu cuvintele : „tolle moras, semper nocuit diferre paratis” (Lucan,
Pharsalia, I, 280). 104. Lor : al mîinilor. 106. Mosca : Mosca dei Lamberti, care, cu cuvinteleaici spuse, îndemnã pe partizanii familiei Amidei sã omoare pe Bondelmonte dei Bondelmonti,dînd astfel naºtere tuturor dezbinãrilor ce urmarã în Florenþa. 109. ªi moarte : vedem aicipe omul de partid, care se bucurã de a creºte durerea nenorocitului al cãrui chin nu-l înduio-ºeazã deloc. Într-adevãr, familia Lamberti fu izgonitã din Florenþa în 1268 ºi nu izbuti nici-odatã sã se reîntoarcã, astfel încît de la aceastã datã dispare din istoria oraºului. 116. Ãstsincer : versuri devenite proverbiale în limba italianã. 126. Acel : Dumnezeu.
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130 ºi-a zis : – „Priveºte groaznica rãsplatã,tu, cel venit pe-aici ca ºtiri s-adune,ºi vezi de-a fost mai mare chin vrodatã.
133 De mine deci spre-a ºti la vii ce spune,sã ºtii c-am fost Bertrand de Born, acelce rãu imbold fu regelui cel june.
136 Rebel pe fiu, pe tat-a fi rebelaºa-i fãcui ca prin urzeli spurcatepe David ºi-Avsalon Ahitofel.
139 Fiindc-am rupt persoane-astfel legateport capul despãrþit, cum vezi tu binede viaþa sa ce-n trunchi dincoace bate.
142 ªi-aºa s-observã contrapunctu-n mine”.

133. Spre-a duce ºi de mine o ºtire a spune (A). Am trecut în text varianta (b), cumult mai bunã. 141. acesta (a).

131. S-adune : în loc de „s-aduni”. 133. De mine : a trebuit aici sã introducem varianta (b),textul (A) nefiind complet. 134. Bertrand de Born : celebru trubadur ºi feudatar provensal(pe care Dante în De vulgari eloquentia îl laudã ca fiind cel dintîi ºi mare „cîntãreþ al ar-melor”), aþîþã duºmãnia între regele Angliei Henric al II-lea ºi fiul sãu tot Henric, pe carepoporul, spre a-l deosebi de tatã, îi zicea familiar „regele tînãr”, ºi cu al doilea fiu al acestuia,Richard Inimã de Leu. Frumoasele lui poezii, în care preamãreºte rãzboiul, ºi simpatia decare se bucurã în Italia „regele tînãr”, socotit ca tip al desãvîrºitului cavaler, mai ales prindãrnicia lui, dãdurã naºtere la o întreagã legendã, care inspirã numeroase ºi felurite povestiriîn limba italianã ºi provensalã ºi care precedau ca un fel de introducere poeziile lui. Se credecã de la un manuscris, în care partea aceasta era foarte dezvoltatã, Dante a luat îndemnulde a compune ºi el un comentariu în prozã a poeziilor sale adunate în Vita Nuova. Una dinpoeziile sale începe : „Îmi pare bine cînd vãd schimbîndu-se stãpînirea ºi bãtrînii lasã caselelor tinerilor...”. 136. Rebel : fãcu pe fiu sã fie rebel împotriva tatãlui sãu prin urzeli spurcate,asemeni acelora prin care Ahitofel îndepãrtã pe Abesalon de David. 138. Ahitofel : Bibliaspune : „Ahitofel aþîþa pe Abesalon împotriva propriului sãu tatã David” (Cf. Regii, XV, XVI,XVII). 141. Bate : zvîcneºte. 142. Contrapunctu- : legea talionului. Dante întrebuinþeazãcuvîntul contrappasso.



241

INFERNUL

241

Cîntul XXIX
Cercul al optulea.

Valea a zecea : calpuzanii

Geri del Bello (1-39)  Falsificatorii
de metale sau alchimiºtii (40-72) Griffolino ºi Capocchio : vanitateasienezilor (73-139)

1 De neamul mult ºi-atît de multul sîngeaveam priviri atîta de-mbãtate,încît doream sã stau sã-ncep a plînge.
4 Virgil însã mi-a zis : – „Ce gînd te-abate ?De ce mai zãboveºti privind pe-aceice triºti [stau] cu trupuri mutilate ?
7 Ai stat ºi-ntr-alte bolgii-aºa ? De vreisã-i numeri, aflã cã-i rotunda valede douã ori zece mile-n lungul ei.
10 Iar luna e sub noi, ºi cãii talede-acum îi sînt clipitele puþine,ºi multe-s încã de vãzut pe cale”.
13 Iar eu : – „De-ai fi vãzut ºi tu ca minece cauz-avui sã vãd aºa cu zorul,tu timp mi-ai fi lãsat sã vãd mai bine !”.
16 Pe cînd vorbeam, porni conducãtorulºi-urmai ºi eu ; dar vorba ne-mplinitãmergînd eu mi-o-ntregii : – „Aci-n ponorul

1. Poporul mult ºi-atît (a). 2. Fãceau sã am priviri (a). 12. multe ai de vãzut (A).-s încã (a). Am introdus în text aceastã variantã, fiindcã o liniuþã verticalã dupãmulte, repetatã pe margine înaintea cuvintelor -s încã, aratã cã ºi autorul ar fiintrodus-o în text. 12. ªi-ai multe ºi de-acum sã vezi (b). 15. Eu cred cã mã lãsai (a).

8. Rotunda vale : cã aceastã vale rotundã are 20 de mile în lungime. 10. Luna : luna, careieri noapte era plinã (cf. XX, 127), acuma e sub picioarele noastre ; deci a trecut mai mult deun ceas dupã-amiazã. 11. Puþine : mai rãmîne puþin timp din acele 24 de ceasuri care sîntdate poetului pentru a vizita ceea ce mai rãmîne din Infern. Sfîrºitul cãlãtoriei prin aceastãregiune de dincolo de mormînt trebuia sã fie la asfinþitul chiar al acelei zile.
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19 spre care-aveam privirea pironitãeu cred cã unul dintr-a noastrã casãîºi plînge-o culpã foarte scump plãtitã”.
22 Maestrul meu atunci : – „Dar ce-þi mai pasãde el de-acum ? – mi-a zis. Tu ochii du-i,priveºte-acum altce, ºi-acolo-l lasã.
25 Sub stîlpul punþii-ameninþînd vãzuicu degetul spre tine-un duh, ºi-i spuseGeri del Bel pe nume-un soþ de-al lui,
28 dar sufletul atît de-atent îþi fusespre-acel Bertrand cu-aºa de tristã soarte,cã n-ai privit spre el, ºi-aºa se duse”.
31 „O, duce-al meu – am zis – cumplita moartece nu i-a rãzbunat-o nimeni susdin toþi cîþi au ruºinea lui s-o poarte,
34 ea-l face mînios, ºi, cãci s-a dusnevrînd nici a-mi vorbi, dovadã-mi dete,ºi-acum spre milã-s ºi mai mult dispus !”
37 Aºa vorbeam pînã pe-al punþii spetede unde-al vãii fund acum putea –dar prea era obscur – sã ni s-arete.
40 Cînd cel din urmã schit acum stãteasub noi, al Malebolgii, ºi-ncepurãcãlugãrii prin fund a se vedea,

32. Cui nimeni rãsbunare nu-i aduse (b). 35. Cum ni se pare (a). 38. întreg (a).
42. Monahii lui (a).
20. Unul : iatã deci motivul pentru care Dante s-a oprit sã se uite. Cãuta printre celelaltesuflete o rudã a sa : Geri del Bello. De la Alighiero I, fiul lui Cacciaguida (Paradisul, XV, 91ºi urm.) se nãscurã Bello ºi Bellincione ; de la Bellincione Alighiero al II-lea, care fu apoi tatãllui Dante, ºi de la Bello acest Geri, care deci era unchiul poetului. Se povesteºte despre elcã ar fi omorît prin trãdare pe unul din familia Sacchetti ºi cã, la rîndul sãu, a fost omorîttot prin trãdare. Acest omor nu fusese niciodatã rãzbunat, ceea ce constituia, dupã obiceiurilemedievale, un fel de ruºine pentru familia Alighierilor, iar pacea între familiile Alighieri ºiSacchetti nu se fãcu decît în 1342 prin intermediul ducelui de Atena. 22. Dar ce : acestecuvinte ale lui Virgil reprezintã apãrarea indirectã ºi discretã a poetului (destul de superiorobiceiurilor vremii sale, pentru a nu înþelege grozãvia acestor rãzbunãri, dar în acelaºi timpdestul de omenesc pentru a se putea sustrage cu totul unor prejudecãþi înrãdãcinate în mora-vurile contemporane) de a nu-ºi fi rãzbunat unchiul. 36. Milã : acest scurt episod e foartedelicat în întreaga construcþie a lui. Cu acea nepãrtinire mãreaþã, pentru care nu se dãduînapoi de a surghiuni, pentru a reda pacea Florenþei, pe cãpeteniile ambelor partide, printrecare ºi pe „primul sãu prieten Guido Cavalcanti”, Dante pune aici în Infern ºi pe o rudã a sa.Atitudinea demnã în care ne-o înfãþiºeazã ºi aceastã milã, care are ceva din îngãduinþa celormai tineri pentru bãtrînii din acelaºi neam, ale cãror idei le pot respecta, dar nu admite, dãîntregului episod un caracter duios, care naºte în cititor un sentiment de simpatie pentrubãtrînul osîndit din casa Alighieri. 40. Schit : Dante (ca Shakespeare ºi ca toate geniile mari)are unele ciudãþenii în imaginile lui ºi se complace foarte des în prelungirea unor comparaþii,care astãzi nu se prea potrivesc cu gustul nostru. Aici schitul e Infernul (genunea a zecea) ºi
cãlugãrii sînt condamnaþii, ceea ce produce în noi un efect comic, desigur, voit de poet, dar pe
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43 pe-urechi îmi pusei mîinile, cãci furãatît de mari plînsori aici, cum poaten-o plînge-n Iad în veci mai tare-o gurã.
46 Ce-amar ar fi cînd într-o varã toatespitalele sardinice ºi-aceledin Val di Chiana ºi Maremme-ar scoate
49 afarã-ntr-un ponor pe toþi din ele,aºa era ºi-aici, ºi-un rãu miroscum dã-mpuþit puroiu-n bube rele.
52 Iar noi, spre stînga iar, mergeam în jospe-a lungii stînci pe cea din urmã dunã,ºi-acu-ncepui sã vãd mai luminos
55 cum serva celui ce-n etern rãzbunã,dreptatea fãr’ de greº, ia rãzbunarebãtînd pe calpuzani ce-aci-i adunã.
58 Nu cred c-ai fi vãzut amar mai marecînd toþi bolnavi zãcut-au aegineþiidin aerul stricat ce-a fost atare.
61 Cã pîn’ la vierme-orice suflare-a vieþiipieri-n ostrov, ºi-acele ginþi antici,precum ne scriu ca sigur fapt poeþii,
64 s-au renãscut din ouã de furnici ;precum vedeai aci-n obscura valezãcînd grãmezi bolnavii-aici ºi-aici.
67 Pe vintre-acesta, ºi pe-a altui ºalezãcea alt ins, ºi-aici vrun nefericetîrîndu-se pe brînci pe-amara cale.

45. Mai trist în iad n-a plîns încã (a).
care noi nu-l mai putem gusta îndeajuns. E vorba de aºa-zisul grotesc medieval, pe care-lobservam ºi în atitudinea în acelaºi timp comicã ºi fioroasã în care, în capitelurile romanice,ne sînt foarte adesea înfãþiºaþi dracii. 47. Spitalele : „cu o imagine care aduce aminte pe aceeadin cîntul precedent, Dante invitã pe cititor sã-ºi închipuie adunaþi într-o groapã toþi bolnaviicare se îngrãmãdesc în spitalele regiunilor celor mai nesãnãtoase, în anotimpul cînd bolile bîn-tuie mai rãu. Priveliºtea inspirã milã ºi scîrbã. Genunea e plinã de bolnavi, unii nemiºcaþiºi îngrãmãdiþi unii peste alþii ; alþii încearcã în zadar de a se ridica ; alþii se tîrãsc încet pebrînci prin ea. Numai aducerea-aminte a ciumei fabuloase din Egina, în care a pierit totpoporul acelui oraº, poate sã dea o idee a marelui numãr al acelor nenorociþi. Virgil ºi Dantetrec aici în tãcere, privind numai ºi ascultînd” (Steiner). 52. Spre stînga : am observat altãdatã cã, în drumul lor prin Infern, Dante ºi Virgil cotesc totdeauna la stînga, pentru a sim-boliza faptul cã, cu cît înainteazã, merg tot înspre mai rãu. 53. Dunã : arcul stîncii în formãde punte, care e deasupra genunii a zecea ºi ultima. 55. Serva : dreptatea slujitoare a luiDumnezeu, care rãzbunã în veci. 57. Calpuzani : falsificatorii de monede. 59. Aegineþii :Ovidiu (Metamorphoses, VII, 523) povesteºte cã, din cauza acestei ciumi, murirã nu numaioamenii, dar ºi toate animalele, ºi cã peninsula fu mai pe urmã repopulatã prin rugãciunileregelui, care ceru lui Joe de a transforma în oameni nenumãratele furnici, singurele carerãmãseserã în viaþã. Dante face aluzie la acest pasaj din Ovidiu ºi în Convivio, IV, 27.68. Neferice : nenorocit.
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70 Iar noi treceam încet, fãrã de-a zicenimic, privind la umbre tîrîtoarece-n veci nu pot de jos sã se ridice.
73 ªi iatã doi, fãcuþi rãzimãtoare,cum douã þesturi la-ncãlzit le pui,de leprã plini din cap pînã-n picioare.
76 Nicicînd pe-un serv, purtînd þesala lui,cînd domnu-i are zor, sau pe nevrutecînd stã veghind, mai harnic nu-l vãzui,
79 decît cum ãºtia doi cumplit de iutecu unghiile rîia-ºi þeselauce-aºa-i mînca de n-aveau chip s-ajute.
82 A leprei scoarþ-astfel o descojeaucum razi cu vreo custur-un crap sau peºtede-acei ce solzii cei mai mari îi au.
85 – „Tu, cela ce þesalã-þi faci din deºte –a zis Virgil spre unul dintre ei –,iar uneori din ele-þi faci ºi cleºte,
88 sã-mi spui de-i vrun latin pe-aci-ntre-aceide-al vostru fel, ºi-acestei munci pe tineetern sã ai tu unghii-oricîte vrei !”
91 – „ªi noi, diformi aºa cum vezi tu bine,sîntem latini – plîngînd rãspunse-un ins –,dar tu, acel ce-ntrebi acestea, cine ?”
94 Virgil atunci : – „Sînt unul ce-am descinscu-acest ce-i viu, ºi-asfel din gurã-n gurãîl port sã vad-al Iadului cuprins”.
97 Cei doi comunul spete-l desfãcurã,ºi-n tremur s-au întors spre mine-apoicu mulþi cari sunet prin ecou avurã.
100 Virgil mã-mpinse-aproape-acestor doi :– „Ce vrei – zicînd – tu-ntreabã-i aºadarã !”.ªi-aºa cum vru, am ºi-nceput : – „O, voi,
103 al vostru nume nu-n curînd disparãdin minþi-umane-n prima lume-a lor[ci-n veac trãiascã la lumin-afarã],

95. Cu ãst ce-i viu (a). 97. Comunul spete-atunci (a). Rupînd atunci comuna legã-turã (b). 101. Am trecut în text varianta (a), versul lipsind în (A). 103. pi... nume (a).
103. lipseºte în (A). Am trecut în text varianta (b). 105. ...afarã ; ...lume (a).
73. Rãzimãtoare : unul altuia. 88. Latin : italian. 97. Spete : fiindcã erau rãzimaþi cu spateleunul de altul. 99. Ecou : cuvintele lui Virgil erau adresate numai acestor doi, dar ele serãspîndirã, ca ºi rãsfrînte de un ecou, de la cei ce erau împrejur. 103. Al vostru nume : vãdoresc ca al vostru nume sã nu disparã aºa curînd din minþile oamenilor sus pe pãmînt (în
prima lume-a lor), ci sã trãiascã încã mulþi ani ; dar spuneþi...
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106 sã-mi spuneþi cine-aþi fost, din ce popor ?[Nu vã sileascã sã-mi daþi ºtiri reduse]al vostru chin ºi-urît ºi-obositor”.
109 – „Albert da Siena – zise-un duh – mã pusepe rug, pe mine, din Arezzo fostul,dar nu a morþii cauzã-n Iad m-aduse.
112 Glumind i-am spus : – «Adevãrat, cã rostulurcãrii-n aer ca sã zbor îl ºtiu»,iar el, un curios, ºi sterp ca prostul,
115 ceru o probã, ºi-ãst motiv hazliucã nu [putui] sã-l fac Dedal sã fie,m-a ars prin cel ce i se da drept fiu.
118 Ci-osînd-aci-ntr-a zecea bolgie miemi-a dat Minos cel de-ori[ce] greº strãin,fiindcã-n lume-uzai ºi de-alchimie.”
121 Iar eu cãtre Virgil : – „Mai vanitosalt neam decît sienezii se mai poate ?Chiar cel francez cu mult e mai prejos !”.
124 Dar alt lepros ce ne-auzi : – „Tu scoatepe Stricca dintre ei, cãci cheltuindpãstrã mãsura cea mai dreaptã-n toate ;
127 ºi Nicolò, cãci de ºofran ºtiind,el primu-i cultivã picanteriaîn strat în care-asemeni plante prind :

111. Nu însã (c). 112. ce-i drept (c). 115. dovezi (a). 116. Dar neputînd sã-l fac Dedalsã fie (A). cã nu-l fãcui Dedal (a). Am fost nevoit de faptul cã în (A) nu era nici olegãturã între versul 115 ºi versul 116 sã mã folosesc de varianta (a) în prima partea versului, adãugînd pentru întregirea lui un putui. 117. M-a ars prin unul ce-lavea drept (b). 119. fãcu (a). mi-a fost- (a).
109. Un duh : alchimistul Griffolino din Arezzo (Toscana), care pretinse de a învãþa pe Alberosau Albert da Siena arta de-a zbura, dar, neputînd sã se þinã de fãgãduialã, fu acuzat devrãjitorie ºi condamnat sã moarã pe rug. Despre Griffolino ºtim cã „a fost un mare cãrturar,om subþire ºi priceput”, dupã cum ne spune comentatorul Iacopo della Lana, ºi cã nu mai eraîn viaþã în 1272, cînd într-un act apare ca martor „Bernardinus quondam Griffolini de Arizzo”.Cît despre Albero sau Albert, se pare a fi fost o persoanã foarte simplã, cu toate cã era nepot(unii zic fiu) al episcopului din Siena. 111. A morþii cauzã : nu din cauza pãcatului de vrã-jitorie am ajuns în Iad, dar din cauza alchimiei mele ºi a pãcatului de falsificator de bani.116. Cã nu putui : acest motiv hazliu, cã n-am putut sã-l fac... 117. Prin cel : prin episcopuldin Siena, al cãrui fiu se spunea cã este. 124. Alt lepros : e vorba de Capocchio din Siena,care fu ars de viu 1293. Era vestit nu numai ca alchimist, dar ºi ca bun imitator al gesturilorºi glasurilor altora. Unul din comentatori, Francesco da Buti, ne spune cã ar fi fost coleg cuDante la Universitatea din Bologna. Tu scoate : ironic. 125. Stricca : din familia Salimbeni dinSiena, urmãrit pentru risipa ºi dãrnicia lui. A fost podestà la Bologna în 1276 ºi în 1286, cucare ocazie duse o viaþã strãlucitã în serbãri ºi ospeþe. „Acest Stricca, ne spune Francesco daButi, a fost un tînãr din Siena, foarte bogat, care a fost din ceata tinerilor darnici, care s-aîntemeiat în Siena ºi în care ºi-a risipit marea sa avere”. 127. Nicolò : Iacopo della Lana neinformeazã cã acesta a fost messer Nicolò Salimbeni din Siena, care a fost darnic ºi cheltuitorºi a fãcut parte din ceata tinerilor darnici ºi a fost cel dintîi care s-a gîndit sã punã cuiºoareîn fazani ºi potîrnichi fripte. ªofran : în text e vorba de cuiºoare. 129. În strat : la Siena,unde aceste obiceiuri rafinate prind foarte lesne ; ironic.
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130 ºi clubu-n care ºi-a pãpat ºi viaºi multele-i pãduri D’Ascian, ºi-n carevindea ca spirite-Abagliat prostia.
133 Spre-a ºti cine te-ajutã a spune-atarede neamul sienez, te-apleacã bineca faþa mea s-o vezi în linii clare,
136 ºi-astfel afla-vei pe Capochio-n mine,acel ce-n viaþã fals metal fãcui,ºi bine ºtii, de nu mã-nºel în tine,
139 ce sprintenã maimuþ-a firii fui”.

130. Clubul : ceata despre care am vorbit. 131. D’Ascian : Caccia degli Scalenghi din Asciano.132. Abagliat : porecla lui Bartolomeo dei Folcacchieri, despre care nu avem decît un docu-ment din care rezultã cã în 1278 a fost condamnat fiindcã a fost gãsit bînd într-o cîrciumãdupã sunarea clopotului de vecernie. Vindea... prostia : în sens ironic : risipea nu numaibani, dar ºi toatã prostia lui, vrînd sã arate cã e om spiritual. 136. Afla-vei : aceste cuvinteconfirmã informaþia lui Buti cã Dante l-a cunoscut la Bologna. 139. Maimuþ- : face aluzie ladorul lui de a imita nu numai metalele prin alchimie, dar ºi gesturile ºi glasurile animalelor.
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4. a prins pe-Atamas (c). odatã (a). 5-6. cînd îºi vãzu venind cu ambii sãi copii lasîn, soþia (a). 18. ªi cînd în trista-i stare ea (a). În chip (a).
1. Juno : geloasã pe Semele (fiica lui Cadmus, regele Tebei, ºi iubitã de Jupiter), scãpã de eaprin viclenie, în urma îmbrãþiºãrii lui Jupiter care prefãcu rivala în cenuºã, ºi persecutã apoitot neamul ei. 2. Al Tebei sînge : neamul Semelei, care domni în Teba. 4. Atamas : cumnatulSemelei, pe care îl fãcu sã înnebuneascã în aºa fel, încît, aflîndu-se în palatul lui, crezu cãeste la vînãtoare de lei ºi, confundînd pe soþia lui care venea cãtre el þinînd în braþe cei doicopii, Learchus ºi Melicertes, omorî pe Learchus ºi sili pe soþie ºi pe celãlalt copil sã se arunceîn mare. Cf. Ovidiu, Metamorphoses, IV, 511-541.

Cîntul XXX
Cercul al optulea.

Valea a zecea : calpuzanii

Falsificatorii de sine (1-48) 
Falsificatorii de monedã (49-90) Mincinoºii. Cearta comicã întremaistrul Adam ºi Sinon Grecul
(91-129)  Dojana lui Virgil cãtreDante (130-148)

1 Cînd pentru Bachus Juno-ntãrîtatãpe-al Tebei sînge-ºi rãcorea mîniaprecum ºi-o rãcori ºi de-altãdatã,
4 atîta-ntra-n Atamas nebuniaîncît, cu doi copii ai ei venind,în braþe-i strînºi, cînd îºi vãzu soþia
7 striga : – „Sã-ntindem laþul ca sã prindcu pui cu tot leoaica la intrare !”.Cu mîini nelegiuite-apoi rãpind
10 pe-un fiu numit Learh, pe cel mai mare,rotindu-l l-a strivit de-un zid, turbatul,iar ea fugind sãri cu-al doilea-n mare.
13 Iar cînd Ursita rãsturnã-ngîmfatuloraº troian ce totul îndrãznit-aºi-a stins pe-un rege-alãturi cu regatul,
16 Hecuba tristã, roaba ºi-obidita,vãzînd ºi-al Polixenei trist omor,ºi-n stare-aºa de jalnicã-ntîlnit-a
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19 pe-al mãrii mal ucis pe Polidor,ea voci a scos asemeni lãtrãturii,de-amarul mult ce-i puse minþii nor.
22 Dar nici în Troia, nici în Teba furiin-au rupt vrodat-atîta de-ndrãzneþenu membre de-om, ci fiare-ale pãdurii,
25 ca doi cari goi ºi cu scîrboase feþefugeau ºi se muºcau, ºi nu-ntr-alt modcum fac doi porci scãpaþi de prin coteþe.
28 Sãrind cu dinþii-un duh a prins de nodde-al cefei pe Capochio ºi tîrîndu-lel burta-i sfîºia de-al vãii pod.
31 Cel din Arezzo tremura, vãzîndu-lºi-a zis : – „E Giani Schichi-acel prãpãdºi-alearg-aºa, tot cercu-nspãimîntîndu-l”.
34 Dar eu : – „De-ai altui dinþi, cã sã repãdpe tine-a te-nhãþa, de nu þi-e fricã :ce duh e el ? Sã-l ºtiu, cît timp îl vãd !”.
37 – „Stricatul duh al Mirhei, care-amicãa tatãlui sãu fu, dar nu cu-acelamor legal ce-l datoreºte-o fiicã,
40 ºi-ajunse-aºa pînã-n pãcat cu el,luînd prin fraudã chipul altei fete,cum celãlalt turbat fãcu la fel,
43 ºi-n patul morþii el ca Buoso stete,testîndu-ºi doamna turmei prin atariformule-ncît minciunii normã-i dete.”
46 Pierind turbaþii-aceia doi, la caripriveam sã vãd ce rele-au sã mai facã,mã-ntoarsei ca sã vãd ºi pe-alþi tîlhari.

32. strigoiu (A). Am trecut în text varianta (a) din cauza rimei.
20. Lãtrãturii : Hecuba, soþia regelui Priam din Troia, fiind fãcutã prizonierã de greci ºivãzînd omorîndu-i-se sub ochi fiica sa Polixena, jertfitã pe mormîntul lui Ahile, ºi apoi, tîrîtãfiind în Tracia în lanþuri, gãsind pe þãrmuri cadavrul fiului sãu Polidor, înnebuni de durereºi lãtrã ca un cîine ; „latravit, conata loqui... Ululavit mesta per agros” (Ovidiu, Metamorphoses,XIII, 569 ºi 571). 30. Pod : stînca ce strãbãtea genunea ºi servea de pod. 32. Giani Schichi :din familia Cavalcanti. Se povesteºte cã murind Buoso Donati fãrã sã lase testament, o rudã alui, Simone Donati, se folosi de Gianni Schicchi, al cãrui talent de a imita glasul ºi gesturilealtora era cunoscut, punîndu-l în pat în locul mortului, sã facã testament. Pentru aceasta îidãrui ca rãsplatã cea mai frumoasã iapã. Prãpãd : prãpãdit, supt de boalã. În text : „folletto”(cf. varianta (A) la versul 32 : strigoi, un fel de suflete rãutãcioase, cãrora li se atribuie mareagilitate ºi dibãcie în a face farse oamenilor. 34. De-ai altui : a se construi : „de nu þi-e fricãde dinþii altuia ce se reped sã te înhaþe...”. 37. Stricatul : spiritul rãspunde cã sufletul de careDante întreabã este al Mirei, fiica lui Cinryus, regele Ciprului, care se îndrãgosti de tatãl sãuºi, prefãcîndu-se într-o altã femeie, îºi atinse scopul (Ovidiu, Metamorphoses, X, 298-502).42. Celãlalt : Gianni Schicchi. 44. Doamna turmei : iapa cea mai bunã. 45. Formule :neuitînd nici o formulã trebuincioasã testamentului. Normã : aparenþã de adevãratã.
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49 ªi-un duh vãzui pãrînd o cobzã, dacãtãiat sub vintre þi-l închipui de-undeal nostru trup devine-n jos o cracã.
52 Greoaia boalã de-apã ce pãtrundeprin trup cu zãmuri în venin schimbate,aºa cã burþii faþa nu-i rãspunde,
55 fãcea sã stea cu buzele cãscateaºa cum þin ºi ftizicii-nsetaþicãzut-o buzã, ºi-alta-n sus pe spate.
58 – „Ah, voi ce fãr’ de-osîndã vãd cã-ntraþi,ºi nu ºtiu cum – a zis – aci-n ponorulacest cumplit, priviþi ºi vã miraþi
61 [de maistru-Adam ce jinduie izvorul] !Avui, trãind, ce-am vrut, ºi bani ºi bine,ºi-acum de-un strop de ap-aici duc dorul.
64 Acele vãi ce de pe verzi colinedin Casentino-n Arno cad ºi-aparîn albii moi, de-a lor rãcoare pline,
67 mereu le vãd în gînd, ºi nu-n zadar,cãci chipul lor cu mult mai rãu mã doaredecît acest al boalei mele-amar.
70 Dreptatea, vai, cumplit rãzbunãtoare,motiv ia locul crimei ce-o fãcui,ca ºi mai iuþi oftãrile sã-mi zboare.
73 Acolo stã Romena, ºi bãtuibani falºi de-ai lui Ioan într-însa, pînãce-acolo pus pe rug ºi ars eu fui.
76 Sã-l am eu pe-Alexandru-o clipã-n mînã,ori pe-alt miºel din trei, aº da, socot,cu drag, oh, Brando,-ntreaga ta fîntînã.
79 Ãºti doi turbaþi ce ºtiu prin vale totde nu mã mint, un frate-ar fi prin vale –dar greu aºa cum sînt, eu ce sã pot !

56. Cum vezi cã (a). 61. de maistru-Adam ce-amar îºi are (b). 75. Ce-aprins pe rugam ars (b).
49. Un duh vãzui : maistrul Adam, de origine nesigurã, care falsificã în Romena florinul deaur al Florenþei ºi fu ars de viu în 1281. La aceastã crimã se pare cã a fost îndemnat de conþiidin Romena. 52. Boalã : hidropizia pe care o cheamã „greoaie”, fiindcã, umflînd trupul cuzãmuri, îl osîndeºte la nemiºcare. 54. Nu-i rãspunde : proporþiile fiind schimbate. 64. Vãi :pîrîiaºe. „Vers de o frumuseþe proverbialã mulþumitã cãruia strãluceºte, între astfel de grozãvii,o viziune de idilã, dar nu e decît o clipã, cãci, chiar sub acele aparenþe, se ascunde Infernul,ºi imaginea încîntãtoare e întrebuinþatã ca sã facã mai asprã pedeapsa” (Steiner). 71. Locul :regiunea Casentino, unde se aflã Romena. 74. Ioan : Sfîntul Ioan, patronul Florenþei ºi acãrui efigie era pe florinul Florenþei. 76. Alexandru : contele din Romena. 77. Din trei : dincei trei fraþi, conþi din Romena : Guido al II-lea, Alexandru ºi Aghinolfo al II-lea. 78. Brando :fîntîna Branda din Romena, astãzi aproape secatã, a nu se confunda cu vestita „fonte Branda”din Siena. 79. Doi : Capocchio ºi Gianni Schicchi. 80. Un frate : din cei trei fraþi, unul, Guido
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82 Sã fiu uºor atîta numa-n ºalesã pot mãcar o ºchioapã s-o strãbatîn suta de-ani, de mult aº fi pe cale
85 aci-ntr-al sluþilor ponor sã-i cat,deºi-i de unsprezece leghe-ocolulºi nu-i mai strîmt de-o jumãtate-n lat :
88 cãci numai pentru ei sînt eu în stolulcel slut de-aici, [ºi silnica lor trudã]m-a pus sã bat de trei carate polul.”
91 – „Dar ãºti doi nevoiaºi ce vãd c-asudãla dreapta ta – i-am zis – ºi aburi daucum face mîna cînd pe ger þi-e udã ?”
94 Iar el : – „Cînd am cãzut, aici erauºi stau aºa ºi nu-ºi întorc nici þeastaºi-n veci ei poate-or sta cum vezi cã stau.
97 Ea-i cea ce-mpinse pe Iosif nãpasta,el falsul Sinon e, un grec stricat,ºi scot din friguri iuþi putoarea asta”.
100 Dar unul dintre ei fu ofensatcã-i da recomandaþie-aºa de-obscurãºi-i dete-un ghiont în burtã, ºi-a sunat
103 umflata burtã asemeni c-o tamburã.Dar prompt Adam rãspunse-atunci cu cotulºi nu-mi pãru mai slab în loviturã.
106  – „Sã nu mã crezi – i-a zis – buºtean cu totul,cã, dacã-s greu din cauza boalei mele,am mîini destul de iuþi sã-þi radã botul.”
109 – „Cînd te-au bãgat în foc, n-ai fost cu ele –rãspunse grecu’ – aºa de iute-a bate,ci-aºa ºi mai, bãtînd monete rele.”

85. ªi-aci într-... (a). 88. ei ne-a-mpins ( ?) (a). 89. de-aici cã... (A). fãcînd sã... (a).ºi-a lor trudã (a). 90. m-au (A). 111. nu-þi furã (a).
al II-lea, chiar a murit ºi este aici. 87. O jumãtate : o jumãtate de leghe. 88. Ei : fraþii daRomena. 91. Dar : se subînþelege : cine sînt. 93. Pe ger : fiindcã numai atunci vaporii se vãdcondensîndu-se. 97. Ea : soþia lui Putifar, al cãrei nume nici în Biblie nu se spune. Voind sãseducã pe Iosif ºi fiind respinsã de el, îl învinovãþeºte de vina ei, la bãrbatul sãu (Geneza,XXXIX, 7-20). 98. Sinon : grecul care îi fãcu pe troieni sã adãposteascã în cetate faimosul calde lemn, plin cu rãzboinici greci. 99. Putoarea asta : una din caracteristicile elementuluimiraculos din Divina Comedie este mãrirea proporþiilor unor lucruri obiºnuite ºi naturale.Tot aºa ºi aici, unde, plecînd de la faptul cã oamenii bolnavi de friguri au un miros particular,îl exagereazã pînã la putoare. Tot aºa în Rai, plecînd de la faptul real al corpurilor mici carepar cã danseazã într-o razã de luminã, imagineazã douã mari raze care fac o cruce pe planetaMarte ºi în ele dansînd strãlucitoare sufletele care au murit pentru credinþã. 101. Obscurã :cu vorbe care îi întunecau faima. 106. Buºtean : înlemnit, în înþelesul cã nu ar fi putut facenici o miºcare. 109. N-ai fost : fiindcã avea mîinile legate. 111. Mai : mai mult.
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112 Adam atunci : – „Aici cam ai dreptate,dar n-a fost tot aºa de drept, vecine,ce-ai spus sub Troia celor din cetate !”.
115 – „Eu fals cuvînt, tu falºi arginþi, vezi bine !Eu sînt aici sã-mi plîng o culp-a mea,tu multe-ncît ºi dracii-au mai puþine !”
118 – „Sã uiþi de cal, sperjure, poate-ai vrea ?rãspunse cel cu burta numai apã,dar toþi în lume-o ºtiu, ºi-n gît sã-þi stea !”
121 – „Ba þie setea-n gît, cã limba-þi crapãºi-un turn pînã la gurã þi se deteºi tot n-au loc putorile sã-ncapã.”
124 – „Tot fleacuri spui – a zis cel cu monete –de cîte-ori îþi caºti [pliscul, secãturã],cãci apa-n turn de am ºi tot mi-e sete,
127 tu ai dureri de cap ºi-n tine-arsura,ºi nu þi-aº spune-o vorbã de pomanãsã pupi mãcar al apei ºes cu gura.”
130 Stãteam s-ascult ocara lor duºmanã,cînd : – „Uite-aici – îmi zice-al meu pãrintee cît pe-aci sã-þi fac acum dojanã !”.
133 Mînia deci vãzîndu-i-o-n cuvinte,privii la el ºi-aºa ruºine-avui,încît de ea ºi-acu-mi aduc aminte.

116. Eu sînt aici c-o culpã ce mi-o ºtiu (a). 125. secaturã (a). 129. mãcar al apeigust (a). 130-132. Steteam s-ascult ocara lor duºmanã,/ Cînd : uite-aici, îmi zise-almeu pãrinte,/ E cît pe-aci sã-þi fac acum dojanã (b). Am trecut aceastã variantã întext, aceste trei versuri lipsind în (A).
116. Culpã : vinã. 121. Cã limba-þi crapã : ca sã-þi crape limba de sete. 122. Un turn : facealuzie, cu o comparaþie ironicã, la burta lui umflatã, încît se aseamãnã cu un turn ºi-i ajungepînã la gurã. 127. Arsura : dacã mie mi-e sete, ºi tu ai arsurã. 128. De pomanã : n-ai nevoiede îndemn ca sã atingi cu buzele faþa apei. „Toatã aceastã scenã este o capodoperã de comic.Oricine va fi observat, într-un schimb înþepãtor de ocãri, felul cum fiecare îºi ascute minteasub împunsãturile celuilalt, fericita rãsãrire a rãspunsului unuia din împunsãtura celuilalt,modul de a da lovitura ºi de a primi rãspunsul, ºi de a da replica ºi apoi contrareplica. Schim-bul de cuvinte aici este subtil ºi cãutat, dar subtilitatea ºi cãutarea corespund adevãrului. Învorbe, dincontrã, se aratã cu o naturaleþe admirabilã vulgaritatea sufletului. Aceasta estescena în care este dezvoltatã, mai pe larg ºi mai amãnunþit, starea sufleteascã reciprocã acondamnaþilor celor mai josnici. Dar este ºi o scenã de comedie umanã neîntrecutã ºi nereveleazã superioritatea ºi agilitatea fanteziei lui Dante. Astfel încît tragem concluzia : norocpentru noi cã Dante s-a oprit sã asculte aceastã ceartã în Infern ! De data aceasta Virgil sãne ierte, dar nu are dreptate” (Sannia, Comicul, umorismul ºi satira în Divina Comedie,Milano, Hoepli, 1909, I, 318). 134. Ruºine : aceastã dojanã a lui Virgil întrece limitele acestuisingur episod. Avem aici una din numeroasele mãrturisiri ale lui Dante. Se ºtie cã, dupãmoartea Beatricei, ca un fel de reacþie la o tinereþe prea visãtoare ºi misticã, Dante a avuto perioadã de rãtãcire (din care ne rãmîne mãrturie vestitul sonet de dojanã al prietenuluisãu Guido Cavalcanti), cînd s-a înhãitat într-o ceatã de oameni cu gusturi grosolane ºi a avutºi el o ceartã cît se poate de plebee cu Forese Donati, dupã cum apare dintr-un schimb desonete ce au ajuns pînã la noi. În acest episod deci, Dante face, indirect, act de cãinþã.
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136 ªi ca ºi-un om, visînd un rãu al lui,doreºte-a-i fi aceasta vis, ºi cerece-aievea este-aºa, ºi nu ce nu-i,
139 aºa ºi eu, cãci n-aveam glas, dar vrereaveam sã mã scuzez ; ºi mã scuza,ºi nu ºtiam, nevruta mea tãcere.
142 – „Cu mult mai mari greºeli se pot spãlacu-o mult mai slabã probã de ruºine !Alung-acum orice mîhnire-a ta,
145 ºi-nchipuie-þi cã-s tot pe lîngã tineoricînd s-ar întîmpla sã vezi cã-ºi sarcu-atari cuvinte[-n cap atari jivine].
148 A vrea s-auzi ce-ºi spun e gust vulgar !”

145-148. Pe o foiþã de þigarã : Oricînd s-ar înt[împla] sã dai de vrun/ Asemeni prilejde ceartã :/ Cã-i gust vulgar a vrea s-auzi ce-ºi spun. – Cã-i josnic gust. – Prilejcu cearta,/ -ntre-atari jivine. – Ce ºi-l provoac-atari jivine (x). 147. cu atari cuvintetari (A).
136-140. Sensul : dupã cum cineva care viseazã ceva neplãcut ºi doreºte realitatea, nu visul,tot aºa eu, tot voind sã mã scuz ºi neputînd vorbi, eram scuzat de tãcerea mea. 142. Cu mult :versuri devenite proverbiale în limba italianã. 145. Pe lîngã tine : cautã sã-l încurajeze,spunîndu-i cã „în astfel de momente el va fi totdeauna lîngã dînsul” sau (poate mai bine) :„Adu-þi aminte cã sînt eu de faþã, ºi sã-þi fie ruºine sã-þi faci o petrecere din a asculta astfelde cuvinte vulgare !”.



253

INFERNUL

253

Cîntul XXXI
Puþul giganþilor

Falsa închipuire a lui Dante apro-piindu-se de puþul infernal (1-33)
 Giganþii (34-57)  Nimrod(58-81)  Fialte (82 -111)  Anteu(112-145)

1 Aceeaºi limbã-ntîi m-a mursecatîncît crezui cã foc pe-obraji îmi pune,ºi-apoi tot ea ºi leacul mi l-a dat.
4 Atare-o lance-aveau, precum se spune,Pelops ºi-Ahil, cã darurile salecumplite-ntîi erau ºi-n urmã bune.
7 Iar noi ieºind din dureroasa valetreceam pe ’naltul mal ce-o-ncunjuraºi fãrã de-a vorbi nimic pe cale.

8. Trecînd fãr-a vorbi (b).
1. Limbã : a lui Virgil. Mursecat : cu dojana sa. 2. Foc : din cauza ruºinii. 3. Leacul : facealuzie la cuvintele mîngîietoare care urmarã numaidecît asprei dojeni. 4. Lance : de maimulte ori Ovidiu face aluzie la lancea lui Ahile, a cãrei ranã nu putea sã fie lecuitã decît cua doua loviturã de aceeaºi lance ; dar pasajul la care Dante se referã aici este cel din Remedia
Amoris, vv. 48-49 : „Vulnus in Herculeo quae quondam fecerat hoste, Vulneris auxilium Pelias
hasta tulit”, adicã „aceeaºi lance pelianã (din muntele Pelias) care fãcuse ranã în duºmanulherculean aduse ºi leacul rãnii”. Dante, ºtiind cã tatãl lui Ahile se chema Peleus, a interpretatgreºit acest pasaj ºi a vorbit de lancea lui Ahile ºi a tatãlui sãu în loc de a vorbi de lancea
al cãrei lemn era din muntele Pelias. Se pare cã acest pasaj este urzit sã fie rãu interpretat,fiindcã în traducerea lui Coºbuc avem acum o a doua interpretare greºitã : lancea lui Pelops.Aceastã însuºire miraculoasã a lãncii lui Ahile care se potrivea de minune poeziei de iubirecavalereascã a fost folositã foarte mult de trubadurii provensali ºi de poeþii italieni din ªcoalasicilianã (secolul al XIII-lea) în comparaþiile lor : „Dupã cum rana lãncii lui Ahile nu puteafi lecuitã decît de o nouã loviturã de aceeaºi lance, tot aºa rana deschisã în inima poetuluide ochii iubitei sale nu poate sã fie lecuitã decît de o privire drãgãstoasã a aceloraºi ochi”.Despre influenþa pe care poezia latinã clasicã a exercitat-o asupra întregii poezii medievale,
cf. minunata carte a lui Edmond Faral, Recherches sur les sources latines des contes et romans
courtois du moyen âge. Paris, Champion, 1913 ºi Ramiro Ortiz, „La materia epica di cicloclassico nella poesia italiana delle origini”, în Giorn. st. d. lett. it., LXXX (1923), pp. 265 ºi urm.7. Vale : ultima genune din cercul al optulea.
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10 Nici noapte-aici, nici ziuã nu era,aºa cã ochii-aveau puþinã zare,ci-un corn eu auzeam, ce-astfel urla,
13 c-ar fi-ntrecut ºi-un tunet cît de tare.Deci ochii-atunci spre sunet îndreptîndurmai un drum opus cu-a lui cãrare.
16 N-a plîns, în urma fugii triste, cîndpierdut-a Carol sfînta sa armatã,Roland din bucium mai cumplit sunînd.
19 Nu mult privii acolo ºi deodatãpãru cã turnuri multe vãd iviteºi : – „Duce,-am zis, ce þarã ni s-aratã ?”.
22 Iar el : – „Fiindcã-n zãrile-amurgitetu prea departe-ai vrea sã cercetezi,te-nºalã deci vederi închipuite.
25 Cînd vom ajunge-acolo ai sã vezila mari distanþe simþul cum te minte,deci fã ºi tu mai iute sã-mi urmezi”.
28 De mîn-apoi m-a prins vorbind cuvinte :„Spre-a nu-þi pãrea ciudat cu totul ce-iacolo-n fund îþi spui mai dinainte
31 cã nu sînt turnuri, ci giganþii-aceice stau în puþ sub rîpa ce-l roteºtetoþi pînã la buric în malul ei”.
34 Aºa precum cînd ceaþa se rãreºtetreptat privirea tot mai clar rãspicãce-ascuns e-n fum ce zarea ne-o-nvãleºte,

11-12. Aºa c-aveam vederii-o strîmtã [zare]/ ªi nu ºtiu de-unde-un corn, astfelzbiera (a). 11. Atît... ºi care (b). 12. Pe-un (b). 16. În urma luptei cei nefericite (b).
18. Roland nu scoase glasuri în cumplite (b). 18. cornu (a). 21. oraº (a). 25. De-ofi s-ajung (a). 28. cu-atari (a). 33. în jurul (a). 35. Ridicã (a). 36. ce zãrile ne-greºte (b). ce-ascunde fumu-n zarea ce o-n[egreºte] (a).
15. Drum opus : sunetul vine de la corn la Dante ºi face în aºa fel ca ochii lui Dante sã seîndrepte cãtre partea de unde vine sunetul, urmînd, fireºte, drumul contrar : de la el la corn.16. Cînd : la Roncevaux (15 august 778), unde ariergarda lui Carol cel Mare a fost atacatãpe neaºteptate de mauri ºi mãcelãritã. Aici Dante face aluzie la versurile 1753 ºi urmãtoareledin Chanson de Roland, unde se spune : „Contele Roland ºi-a pus cornul la gurã ; suflã în elºi sunã din rãsputeri. Înalte sînt dealurile, ºi glasul cornului ajunge departe. Ecoul îl rãsfrîngepe treizeci de leghe împrejur. Contele Roland urmeazã sã sune cornul cu atîta mîhnire, chinºi durere, încît din gura sa þîºneºte sînge roºu ºi-i plesnesc tîmplele capului”. 20. Turnuri :e vorba de giganþi, care de departe ºi în aerul întunecos al Infernului îi apar lui Dante caturnurile unui oraº medieval. Nu e vorba numai de turnurile de apãrare de lîngã zidul cetãþii,ci ºi de mulþimea cea de turnuri private, care erau alãturi de casele tuturor familiilor mai deseamã, pentru nevoile rãzboaielor private, admise în codul public medieval, ºi care, vãzutede departe, dãdeau oraºului un aspect cu totul caracteristic : al unei pãduri de turnuri.28. Cuvinte : adicã astfel de cuvinte. 32. Ce stau : a se construi : „ce stau toþi în puþ pînã laburic, sub rîpa ce în (cu) malul ei îl (puþul) roteºte”.
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37 aºa, distanþ-avînd mereu mai micãspre puþ, prin negrul ºi-ndesitul fum,scãdeam eroarea ºi spoream în fricã.
40 Pe culmea sa rotundã-ntocmai cumMonteregion cu turnuri se-ncununã,aºa, ca turnuri, pînã-n brîu acum
43 vãzui sub mal stînd cerc în vãgãunãcumpliþi giganþi, cui Joe furiosºi-acum le-azvîrle-ameninþãri cînd tunã.
46 Vedeam la unii ºi-al lor chip scîrbos,ºi piept ºi umeri ºi din vintre-o parte,ºi braþele-atîrnînd pe coaste-n jos.
49 Cuminte-a fost cã firea ãstei artede-a naºte-asemeni monºtri-i puse-o fine,lipsind de-atari executori pe Marte,
52 balene însã ºi-elefanþi de þineºi-acum, cu mult mai dreaptã ea s-aratãºi ºi prudent oricui gîndeºte bine,
55 cãci unde sînt puteri ºi judecatãcu vrere rea unite-ntr-o fãpturã,n-ai scut tu, oame,-n contra-i niciodatã.

42. afarã (a). 49. Cuminte firea fu, cã (a). 49-50. Cînd Firea puse D[e a naºte] (b).De-a pus Natura fine-acestei arte/ De-a naºte fiare-atari, fu foarte bine (b). 51. Spre-anu mai da atari oºteni (a). 57. Noi scut în contra n-avem (a).
37. Distanþ-avînd : cu cît scãdea distanþa între mine ºi puþ. 39. Fricã : fiindcã vedea cã nusînt turnuri, ci uriaºi, al cãror chip fioros i-apare mai desluºit. Dante ºtie de la Virgil cã sîntgiganþi, dar altceva e sã ºtii ºi altceva sã vezi ! 41. Monteregion : castel ridicat de locuitoriidin Siena între Siena ºi Colle di Val d’ Elsa în 1213 pentru a-i þine la respect pe florentini. Pezidurile ei puternice se ridicau în vremea lui Dante douãsprezece turnuri mãreþe, care au fostpe urmã dãrîmate în secolul al XVI-lea, cînd florentinii cucerirã cetatea. 44. Cui : cãrora. Joe :face aluzie la lupta de la Flegra (cîmpiile Flegree de lîngã Neapole), unde Joe a pedepsit cutrãsnetele lui îndrãzneala giganþilor, care, punînd munte pe munte, voiau sã dea asalt cerului.Mitul înfãþiºeazã în formã poeticã fenomenele vulcanice ale acelei regiuni. Blocurile de piatrãpe care erupþia le aruncã în aer au fost interpretate ca stînci aruncate contra lui Joe, iarfenomenele electrice care însoþesc erupþiile, ca trãsnetele cu care Joe a pedepsit nelegiuireagiganþilor. 45. ªi-acum : aceste ameninþãri, chiar dupã izbînda obþinutã, ne aratã, cu oarecarenuanþã de comic, toatã frica de care Joe fu cuprins pentru rãzvrãtirea giganþilor ºi, indirect,frica lui Dante cînd începe sã-i zãreascã. Dacã lui Joe i-a fost atît de fricã de ei, încît chiaracuma îi ameninþã cu trãsnetul lui, cum sã nu-i fie fricã lui Dante ! Cred însã cã trebuie vãzutãaici o aluzie la vreo tradiþie popularã, care spunea cã atunci cînd tunã, Joe ameninþã pegiganþi, dupã cum ºi azi în anume regiuni, de pildã în Abruzzi, se spune în glumã copiilor cã„este tata-mare care merge în trãsurã”, iar la noi : „merge sfîntul Ilie cu cãruþa”. 49. Cuminte :bine a fãcut firea cã a încetat de a produce asemenea monºtri. 51. Marte : natura, încetîndde a produce giganþi, l-a lipsit pe Marte, zeul rãzboaielor, de astfel de fioroºi urmaºi (executoriai ordinelor lui Marte). 52. Balene : ºi dacã natura pãstreazã ºi acum alþi monºtri, ca baleneleºi elefanþii, ºi a nimicit numai pe giganþi, ea se aratã – oricui se gîndeºte bine – cu mult maidreaptã ºi mai prudentã, cãci este vorba de dobitoace, care n-au judecatã, ci numai forþãbrutã, cît timp în giganþi era ºi una, ºi alta, ceea ce îi fãcea cu mult mai periculoºi.
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58 Obrajii lungi ºi laþi mi se pãrurãcît pinul pe San Pietru, ºi-ncleieteel membre-avea cu faþa-i pe-o mãsurã,
61 aºa cã malul cel ce i se detedrept sorþ lãsa vãzut ochilor meipe-atîta-n sus, ºi, cã-i ajung la plete,
64 în dar s-ar fi fãlit frisoni chiar trei,cãci bine-am mãsurat treizeci de palmede sus de unde-n copci o mantie-o închei.
67 – „Rafél mai améch izábi zálme”,aºa-ncepu zbierînd cumplita gurãce nu ºtia-ngãima decît sudalme.
70 ªi-atunci Virgil i-a zis : – „Tu, stîrpiturã !Rãmîi la corn ºi-n el îþi varsã focul,cînd ori mînie-ori alt imbold te furã !
73 La gît îþi e, tu, duh confuz, la loculºtiut, cureaua ; cautã-þi-o niþelºi vezi cã ea-þi încinge larg mijlocul !”.
76 Spre mine-apoi : – „Ce-a fost, o spune el.Nimrod e, printr-a cãrui nebunienu toþi vorbim în lume la un fel.
79 Dar sã-l lãsãm, cãci vorba ni-e pustie !Lui orice limb-a oriºicui îi pareca nou-a lui, cãci nime nu i-o ºtie”.

59. aºa cã stete (a). 60. cu-obrajii (a). 62. Din brîu în jos (a). 66. Din locul d-undemantia (a).
59. Pinul : Dante vorbeºte de „pina”, adicã fructul pinului. Este vorba de un ornament colosalde bronz în forma fructului de pin, care era pe vîrful mausoleului lui Hadrian ºi care învremea lui Dante era aºezatã în piaþa Sfîntului Petru în faþa bisericii, ºi azi se gãseºte înVatican, pe scara lui Bramante, în grãdina Belvedere. -ncleiete : avea membre încleiate pe omãsurã cu faþa-i, adicã în proporþie cu faþa. 62. Sorþ : în text : încingãtoare. 63. ªi, cã-i : încîtchiar trei frizoni (oameni din Frisa, Germania, între Moesa ºi Weser), vestiþi pentru înãlþimealor, în zadar s-ar fi fãlit sã-i ajungã la plete. 66. De sus : adicã numai capul ºi gîtul mãsurautreizeci de palme. 67. Rafél : mulþi au scris despre acest vers, ca ºi despre faimosul Pape
Satan din cîntul VII, însã în zadar, fiindcã intenþia poetului a fost tocmai ca Pluto ºi Nimrodsã vorbeascã într-un limbaj infernal neînþeles de nimeni. Cel mai bun comentariu la acestvers rãmîn cuvintele lui Virgil de mai jos (v. 81) : Nime nu i-o ºtie. În ultimul timp însãproblema a fost pusã în adevãraþii ei termeni ºi cercetarea a urmat singurul drum cu adevãratºtiinþific ce era cu putinþã, mulþumitã cercetãrilor lui Domenico Guerri, care nu ºi-a propus sãexplice aceste cuvinte, ci sã arate, cu ajutorul dicþionarelor medievale pe care Dante le-aputut consulta, cuvintele evreieºti de care s-a servit, transformîndu-le cu oarecare libertate.74. Cureaua : de care atîrna cornul. 76. O spune : cu limbajul lui confuz ºi de neînþeles careaduce aminte de amestecul limbilor de la Turnul Babilonului. Cine vorbeºte într-un astfel degrai nu poate sã fie altcineva decît unul dintre cei care au lucrat la ridicarea turnului.77. Nimrod : dupã Genezã, a fost regele Babilonului. Cãrþile sfinte nu-l pun printre aceia careau conlucrat la ridicarea turnului faimos ; Dante însã îl face responsabil, faptul întîmplîndu-seîn timpul domniei lui, urmînd în acest amãnunt opinia Sfîntului Augustin (De civitate Dei,XVI, 4). 81. Ca nou- : lui Nimrod orice limbã i se pare cum ni se pare nouã limba lui : adicã
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82 Nu mult am mers, vrun drum, poate cît aresãgeata-n zbor, spre stînga-ntorºi, ºi-am datde-un mult mai fioros gigant mai mare.
85 N-aº ºti sã spui ce maistru l-a legat,dar spui atît cã braþul drept la spate,la piept cel stîng avîndu-l ferecat
88 c-un lanþ ce-avea de gît ; el jumãtatedin trup, pe cît îl vezi, îl încingeacu cercuri mari de cinci ori repetate.
91 – „Cu Zeus, cu suveranul zeu, voiasã-ncerce-acesta braþele-i trufaºe,ºi plata care-o vezi acum ºi-o ia.
94 Fialte-a fost, ºi lucruri uriaºecu alþi giganþi fãcu-ngrozind pe zei,ci-n veci de-acum va fi-ntr-aceste faºe.”
97 – „Aº vrea, maestre,-am zis, de poþi ºi vrei,sã vãd ºi pe Briar nemãsuratulspre-a fi convins de el cu ochii mei.”
100 – „Vedea-vei tu-n curînd pe nelegatulAnteu – mi-a zis – ºi poþi sã-i ºi vorbeºti,ºi el ne-o duce-n fundu-a tot pãcatul.
103 Departe-i cel pe care tu-l doreºti,la fel legat, la fel ºi-n celelalte,atît cã-i mult mai groaznic sã-l priveºti.”

93. ªi-acum el (a).
de neînþeles. 88. El : lanþul. 94. Fialte : fiul lui Neptun ºi al Ifimediei ; a fost, cu fratele lui,Otus, printre cei mai îndîrjiþi duºmani ai lui Joe în lupta de la Flegra. Dante a aflat despreel din comentariul lui Servius la Georgice. 96. Faºe : lanþuri. 98. Briar : despre acesta poeþiine spun cã a fost fiul lui Uran ºi al zeiþei Terra. I se atribuiau 100 de braþe ºi 50 de capete,ºi ca atare ni-l descrie Virgil în Eneida (X, 564 ºi urm.). Dante îl reduce, dupã cum vom vedea,la proporþii mai puþin fantastice. 99. Convins : îl cunoaºte din descrierea lui Virgil, dar vreasã-l vadã de aproape. Episodul are o nuanþã veselã, parcã Dante ar spune lui Virgil : „Preadin cale-afarã l-ai descris fioros, încît eu sã te pot crede numai pe cuvînt !”. Am vãzut înepisodul lui Pier della Vigna (Infernul, XIII, 28-30) cum Virgil îndeamnã pe Dante sã rupão crenguþã din pãdurea sinucigaºilor, ca sã-i arate cã nu a minþit (v. 48) cînd a vorbit în
Eneida de sîngele care þîºneºte afarã din crenguþa pe care Enea o rupe din pomul crescut petrupul lui Polidor. 100. Nelegatul : este singur nelegat printre giganþi, fiindcã prin el (care,luîndu-i pe amîndoi în mînã, îi depune pe fundul Infernului) ei pot coborî în cercul urmãtor.101. Anteu : fiul lui Neptun ºi al zeiþei Terra, care în timpul luptei de la Flegra nu era nãscut.103. Cel : Briar. 104. La fel : ca în episodul lui Manto (Infernul, XX, 99-99), Dante face în aºafel ca Virgil însuºi sã corecteze ceea ce a spus în Eneida. Descriindu-l la fel cu ceilalþi giganþi,mãrturiseºte implicit cã deci nu avea 100 de braþe ºi 50 de capete. 105. Mai groaznic : totuºi,Virgil vrea sã scape ceva din descrierea lui anterioarã ºi, tot admiþînd cã Briar e la fel cuceilalþi giganþi, adaugã cã e mai groaznic, dupã cum într-o discuþie, dupã ce a trebuit sãrecunoaºtem greºeala noastrã ºi sã admitem teza adversarului, ne mulþumim sã rãmînã înpicioare cel puþin un amãnunt, cãruia sîntem înclinaþi sã-i dãm o importanþã superioarã decîtaceea ce o are în realitate.
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106 Nu zguduie-un cutremur turnuri ’naltenicicînd aºa cumplit, precum vãzuicã-n lanþuri scutur-al sãu trup Fialte ;
109 mai tari fiori cã mor, nicicînd n-avui,ºi ca sã mor de-ajuns ei mã-ngheþarã,de n-aº fi fost convins de lanþul lui.
112 Plecînd de-aici gãsirãm aºadarãpe-Anteu, ieºit deasupra de colinãcinci coþi, fãrã de cap, din groap-afarã.
115 – „Tu, cel ce-n valea cea de plînset plinã,în care Hanibal ursit sã cadãlãsã lui Scipio gloria deplinã,
118 tu lei o mie þi-ai ucis drept pradã,ºi cel ce, de-ajutai ºi tu-n cumplitulrãzboi pe fraþi, ºi-azi pare sã se vadã
121 cã Zeus era sã fie biruitul ;tu du-ne jos, ºi nu cu greu s-o-nghiþi,acolo unde-i gheaþã-ntreg Cocitul.
124 La Tiziu-ori Tif sã nu ne mai trimiþi ;apleacã-te spre noi ºi nu mai screme,ºi-acesta-þi poate da ce-aici doriþi :
127 o faimã-n lume pe-ndelungã vreme,cã-i viu ºi zile lungi îi sînt menite,cu zile-n cer Cel Sfînt de n-o sã-l cheme.”

108. Cã-ntreg s-a scuturat sub lanþ [Fialte] (a). 112. Iar noi luarãm drumul nostruiarã (a). 114. vãzut de (a). 118. O miie þi-ai ucis de lei (a). 125. Nu-ntoarce botulºi te pleac’, Antee (a). 129. graþia-n cer (a). Cu zile graþia-n cer de n-o sã-l iee (b).
109. Mai tari : niciodatã nu m-am temut de moarte ca atunci, ºi numai teama ar fi fost deajuns ca sã mã omoare, dacã n-aº fi fost convins cã era legat ºi deci neputincios sã-mi facãrãu. 113. Colinã : marginea puþului. 115. Valea : cãci Anteu era din Bragada, în Africa, undeScipio învinsese pe Hanibal în faimoasa bãtãlie de la Zama. 119. ªi cel : ºi tu, care, dacã...120. Pe fraþi : pe ceilalþi giganþi în lupta de la Flegra. ªi-azi : ironic. Dante presupune cãchiar azi sînt oameni care cred cã Zeus ar fi fost biruit dacã Anteu ar fi luat parte la luptade la Flegra, cf. Pharsalia, IV, 596, unde se spune cã zeiþei Terra i-a fost milã de Cer ºi nua trimis pe Anteu sã se lupte cu ceilalþi fraþi : „coeloque pepercit, Quod non Phlegreis Anteum
sustulit servis”). 122. S-o-nghiþi : aceastã expresie, ca ºi cealaltã din versul 125 : nu mai
screme, ne conving cã tonul întregului episod este ironic. „Tu, care te-ai luptat cu leii ºi ai fiînvins ºi pe Jupiter, dacã mamei tale Terra nu i-ar fi fost milã de cer ºi nu te-ar fi oprit sãmergi la Flegra, acuma fii bun sã ne faci acest serviciu, nu tocmai demn de isprãvile tale, dea ne lua în mînã ºi de a ne depune fãrã multe mofturi pe fundul îngheþat al Cocitului”.124. Tiziu-ori Tif : alþi doi giganþi trãsniþi, cel dintîi de Apollo fiindcã încercase sã siluiascãpe Latona (Eneida, VI, 594), celãlalt de Joe, care pe urmã îl îngropã sub muntele Etna(cf. Paradisul, VIII, 70). Trimiþi : sã nu ne sileºti sã recurgem la bunãvoinþa altor giganþi.Cu diplomaþia-i obiºnuitã, Virgil cautã sã obþinã de la Anteu favoarea cerutã, fãcîndu-l gelospe ceilalþi fraþi ai lui. 126. Acesta : Dante, care se va întoarce pe pãmînt. Ce... doriþi :reîmprospãtarea faimei voastre cu veºtile ce despre voi le va duce pe pãmînt. 129. Cu zile :înainte de vreme.
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130 A zis Virgil, ºi braþele-i cumplitede cari gemu Heracle, el spre noi,prinzîndu-l pe Virgil, le-a-ntins grãbite.
133 ªi : – „Fã-te-ncoa’ sã te cuprind”, – apoia rîs Virgil, cînd fu cuprins, ºi-ndatãfãcu sã fim o sarcin-amîndoi.
136 Aºa cum Garisenda þi s-aratã,cînd stai sub ea ºi-un nor spre dînsa vine,cã tot mai mult spre tine-o vezi plecatã ;
139 privind atent, aºa-mi pãru spre mineplecat Anteu, ºi-a fost ºi-o clipã cînddoream sã ne fi dus pe-alt drum mai bine.
142 Ci-n fundul ce-nghiþi pe Dis, el blîndne puse jos din braþe, ºi zãbavãplecat aºa cum fu nemaifãcînd,
145 se-ntinse drept ca ºi-un catarg de navã.

133. Anteu (a). 134. eacã (a). 135. ºi face (a). 136. treacã (a). 139. pleacã (a). 143. pejos (a).
130. Braþele-i : ale lui Anteu. 131. Heracle : face aluzie la lupta povestitã de Ovidiu(Metamorphoses, IX, v. 184) ºi de Lucan (Pharsalia, l.c.), în care Anteu, luptîndu-se cu Hercule,cãpãta forþe noi de cîte ori atingea pãmîntul (zeiþa Terra, mama lui). Despre aceastã luptãDante vorbeºte ºi în Convivio, II, 8 ºi De Monarchia, II, 8. 133. Fã-te-ncoa’ : din aceste cuvinteale lui Virgil argumentãm cã Dante, cînd a vãzut acele mîini colosale ale lui Anteu întin-zîndu-se spre el, a fugit departe. 135. O sarcin- : o singurã sarcinã. 136. Garisenda : Garisenda,faimosul turn din Bologna, ridicat în 1110 de Filippo ºi Otto dei Garisendi, care este aplecatºi, cînd cineva este dedesubt ºi norii merg pe cer în direcþia contrarã înclinãrii, printr-o iluzieopticã se pare cã turnul cade. La Garisenda Dante face aluzie ºi într-un sonet foarte obscur :Non mi poriano già mai fare ammenda, al cãrui înþeles abia acum începem sã-l prindem, încare îºi mustrã ochii, care, uitîndu-se la Garisenda, n-au dat atenþie unei doamne frumoasecare în acel moment trecea pe acolo. 142. Dis : Lucifer, Diavolul. 143. Zãbavã : a se construi :„ºi nemaifãcînd zãbavã...”. 145. Se-ntinse : se ridicã. „ªtim cã Anteu, cînd se apleacã, sea-mãnã cu Garisenda ; acum învãþãm printr-o altã imagine uriaºã ceea ce el pare cînd se ridicã.ªi aceastã nouã imagine este ºi mai vie, mai eficace, fiindcã este scoasã din miºcarea realã(nu aparentã ca aceea a Garisendei) a unui obiect foarte cunoscut. Cîþi din cititori au pututvedea la Bologna turnul despre care este vorba ? ªi cîþi chiar dintre acei care l-au vãzut l-auputut observa în timp ce deasupra lui treceau nori ? Dar toþi ºtiu, chiar dacã nu l-au vãzutcu ochii lor, ce este un catarg de navã ºi ºtiind pot sã ºi-l închipuie foarte uºor în momentulcînd, aºa lung, drept ºi greoi cum este, se ridicã încet, încet, descrie în aer o jumãtate de arcde cerc ºi deodatã stã nemiºcat, înalt peste corabie ºi peste mare” (Torraca).
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Cîntul XXXII
Cercul al nouãlea.

Valea întîi : trãdãtorii

„Caina” ºi trãdãtorii rudelor proprii(1-69)  „Antenora” ºi trãdãtorii
þãrii. Bocca degli Abati (70-123) Contele Ugolin ºi arhiepiscopulRuggieri (124-139)

2. Precum sã cer (a). Spre-a conveni (a). 3. Ce-ntregul iad de sus îl þine-n spate (a).
5. În vers atunci (a).
1. Aspre : una din reformele pe care ºcoala poeticã a „dulcelui stil nou” (secolul al XIV-lea)le-a înfãptuit a fost aceea de a potrivi armonia versului subiectului cîntecului. De aceea, unadin poeziile mai importante ale lui Dante din perioada iubirii sale filosofice pentru „Doamnagentilã” începe : „Dulcile rime de iubire pe care eu obiºnuiam/ Sã le cînt din cîntecele mele,/
Trebuie sã le pãrãsesc ; nu fiindcã am pierdut speranþa/ De a mã întoarce la ele,/ Dar fiindcã
înfãþiºãrile mîndre ºi potrivnice/ Ce au apãrut în iubita mea,/ Mi-au închis drumul/ Stilului
meu obiºnuit”. 3. Proptit : sîntem în ultimul cerc al Iadului ºi peste care se reazemã întreagapîlnie a Infernului. 4. Al gîndului : aº exprima în formã potrivitã întregul meu gînd. 5. Nule am : prea modest, cãci în versurile 26, 28 ºi 30 are rime destul de disonante : aici, Tabernici,
crici ºi care în text sînt ºi mai aspre : Osteric, Tabernic ºi cric. 7. De-a glumi : nu e puþin lucrusã arãþi... 8. Universul : fiind Infernul la centrul Pãmîntului ºi Pãmîntul fiind, dupã siste-mul ptolemaic urmat de Dante, centrul întregului Univers, Iadul este ºi centrul întreguluiUnivers. 9. -nvãþãcel : cu o limbã încã neîncercatã, cum este aceea a copiilor. În definitiv,Dante vrea sã arate cã descrierea acestui fund al Iadului cere o limbã meºteºugitã, un stilînalt ºi nu e lucru de descris întrebuinþînd limba obiºnuitã. Alþi comentatori, urmaþi dupãcum se pare de Coºbuc, înþeleg : limba vulgarã, adicã italiana contrapusã limbii latine, caresingurã, dupã Dante, ar fi fost în stare de a exprima întreg gîndul lui. Aceastã interpretareînsã este eronatã, fiindcã se reazemã pe vechi legende cã Dante ar fi creat aproape din noulimba italianã, care, din contrã, exista de mai bine de un veac ºi se lãuda cu poeþii ºi prozatoriicare îi dãduserã o formã literarã destul de rafinatã.

1 Sã am eu rime aspre-acum ºi-amarecum se cuvin grozavei vãgãunice-ntregul Iad pe ea proptit îl are,
4 al gîndului meu scos deplin l-aº puneîn scrisul meu ; dar nu le am ºi-astfelnu fãrã fricã-ncep acum a spune.
7 Cãci nu e lucru de-a glumi cu els-arãþi ce-ascunde-n centru-i universul,c-un grai ce-n vorbe-abia e-nvãþãcel.
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10 Ci-acele zîne sã-mi ajute versulcari Tebei zid i-au dat prin voci divine,sã fiu pe-aproape de-adevãr cu mersul.
13 Din toate,-o ! neam, tu cel mai de ruºinedin locul ce-i amar ºi-a fi numit,voi capre de-aþi fi fost ºi oi mai bine !
16 Cum stam acum în puþu-acel cumplit,stînd sub giganþi, mai jos de-a lor picioare,iar eu priveam pe sus la mal, uimit,
19 ne-a zis un glas : – „[Te uitã cum calci oare],ºi fã ca talpa ta sã n-o mai puipe capete de fraþi sãrmani, cã-i doare”.
22 Privii sub mine-atunci, ºi-un lac vãzuiºi-aici ºi-n jur, cui nu ca apei gerul,ci ca de-o sticlã linse faþa lui.
25 Nu prinde vãl mai tare-aºa ca fierul,nici Dunãrea din nord, ca ãst de-aici,nici Donul unde-n veci e-n neguri cerul.
28 Cãci dac-ar fi cãzut ºi Taberniciºi Pietrapana peste ea, aº crede,cã tot n-ar fi fãcut la maluri crici.
31 Al broaºtelor popor prin bãlþi cum ºedecu botu-afarã spre-a cînta, pe cîndþãranca-n visul ei tot holde vede,
34 aºa-s mîhniþii-aici în gheaþã stîndpîn-unde roºul ruºinãrii-apare,ºi-n dinþi, ca berzele din cioc, bãtînd.

13-14. O neam din toate/ Ce stai în loc amar chiar de-a fi (b). 14. spus (a) ; sã-lspuiu (a). 16. mai jos (a) ; adus (a). 18. pe sus (a). 18. Iar eu priveam la naltul zidpe-[sus uimit] (b). 19. oare (a). 24. ci lins i-a dat ca st[icla faþa lui] (a). 28. Cãcicred c-ar fi putut ºi Tab[ernicii] (b). 29. sã cazã (a). 31. ªi-aºa cum broaºtele prinbãlþi (a). Precum (b). 32. oc-ocul (a). 33. În vis þãranca secerînd se vede (b). 35. Staupînã unde-al spaimei alb (a) ; pînã-n locul (a).
10. Zîne : muzele care învãþarã pe Amfion sã ridice zidurile Tebei cu sunetul lirei. 12. Sã fiu :depinde de „sã-mi ajute” din versul 10. Cu mersul : în decursul povestirii. 13. Neam : sereferã la damnaþii din acest cerc care ºi-au trãdat rudele. 14. Locul : groapa Cainã, numitãaºa de la cel dintîi trãdãtor de frate : Cain. 15. Capre : decît sã ajungeþi într-o stare aºa dejosnicã, mai bine n-aþi fi fost oameni, ci capre sau oi. 17. Giganþi : din cercul precedent.19. Un glas : „Dante nu s-a miºcat încã ; dar damnaþii, înfipþi, dupã cum vom vedea, în gheaþãpînã la gît ºi în neputinþã de a se apãra, chiar de acum se uitã cu fricã la picioarele celor doicãlãtori ºi se tem de a fi loviþi în faþã sau de a fi cãlcaþi în picioare” (Steiner). 24. Linse :vãzui un lac, a cãrui faþã era aºa de netedã (linse), încît nu pãrea de ger, ci de sticlã. În text :„un lac care, din cauza gerului avea înfãþiºarea de sticlã, nu de apã”. 25. Vãl : de gheaþã.26. Ãst : lacul. 28. Tabernici : dupã unii, muntele Javornik, în Carniola ; dupã alþii, munteleFrusta-Gora, lîngã Tovarnik, în Slavonia. 29. Pietrapana : în munþii Apuani, între Serchioºi Magra în Lunigiana (þinutul dintre Liguria ºi Toscana). 30. Crici : cuvînt onomatopeicpentru a arãta sunetul gheþii care se sparge. Adicã : „Acea gheaþã era aºa de tare, încît, dacãar fi cãzut un munte peste ea, nici n-ar fi crãpat”. 33. Holde : e timpul seceriºului, adicã vara.35. Roºul : pînã la obraz.
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37 Cu faþa-ntoarsã-n jos sta fiecare ;de ger da gura mãrturii durerii,iar ochii lor, de-a inimii-ntristare.
40 Puþin deci dînd ocol în jur vederii,vãzui aºa de strînºi lipiþi pe doi,c-aveau pe cap amestecaþi toþi perii.
43 – „Voi strînºi aºa la piept, cine-aþi fost voi ?”Ei gîtu-atunci deodatã ºi-l plecarã,’nãlþîndu-ºi faþa, însã ochii moi
46 într-înºii numai, pîn-acum, vãrsarãpe gene-n jos, iar gerul le-a sleitvãrsatul plîns ºi-aºa-i închise iarã.
49 Mai strîns nicicînd o scoabã n-a-ngãlditun lemn de-alt lemn ; ºi-n cap, atît le fusede ciud-atunci, ca þapii s-au lovit.
52 ªi-un duh fãrã de-urechi, cãci le pierdusede ger, stînd tot cu faþa-n jos : – „În noice-þi faci oglind-atîta timp ? – îmi spuse.
55 Ori poate vreai sã ºtii pe-aceºtia doi ?Fu mîndrul loc unde-au vãzut luminaal tatei lor Albert, ºi-al lor apoi,
58 ºi-au mam-acelaºi trup ; dar în Cainatu nu-i gãsi [de-ai scormoni-o toatã]alt duh mai demn sã-nfunde gelatina !

42. De-a valma (a). 44. Le-am zis, ºi-atunci ei gîtul (a). 45. Dar cînd nãltoasa faþãochii mari (a). 49. lipit (a) ; N-a strîns mai tare lemn de lemn (b). 50. ªi ciud-atît (a).
60. poþi (a).
38. Gura : bãtînd din dinþi, gura mãrturiseºte durere, iar ochii cu lacrimile lor mãrturisescîntristarea inimii. 40. Dînd ocol... vederii : uitîndu-mã împrejur. 44. Plecarã : ºi-l plecarãpe spate pentru a ridica capul ºi a privi. Alþi comentatori (Tommaseo ºi Steiner) înþeleg cã ceidoi trãdãtori, ca sã se uite la Dante, sînt nevoiþi a întoarce gîtul într-o parte. 45. Într-înºii :plini de lacrimi, care nu curg încã. 46. Vãrsarã : adicã lacrimile umplurã ochii ºi curserã peafarã. 47. Le-a sleit : ochilor. 48. -i închise : ochii. 49. Mai strîns : decît cum lacrimile aceleaîngheþate lipeau pleoapele. -ngãldit : lipit. 51. De ciud- : chinului mãrit. 54. Oglind- : cu oamarã ironie care þine de sarcasm, trãdãtorul, vãzînd pe Dante care se apleacã spre el pentrua-l cunoaºte, îl întreabã dacã nu cumva vrea sã se oglindeascã în lacul acela îngheþat, dincare el aproape cã face parte. 55. Ori poate : trãdãtorul tot trãdãtor rãmîne ºi în Infern, ºireveleazã lui Dante numele tovarãºilor lui de chin, pentru a îndepãrta de la el atenþia poe-tului. 56. Fu mîndrul... : a se construi : „Mîndrul loc unde au vãzut lumina fu al tatãlui lorAlbert, ºi apoi al lor”. Este vorba de contele Alberto degli Alberti din Mangona ºi de copiiilui, Alexandru ºi Napoleon, care, dupã mãrturia unui cronicar, „au fost aºa de rãi la inimã,încît, pentru a-ºi smulge unul altuia fortãreþele pe care le stãpîneau în valea Bisenþiului,ajunserã la atîta ciudã ºi rãutate, încît unul omorî pe celãlalt, ºi astfel au murit împreunã”.O altã cronicã ne spune cã nici intervenþia legatului papal, cardinalul Latino, n-a izbutit sã-iîmpace, ºi cã contele Alexandru era guelf, iar contele Napoleon ghibelin. 58. Trup : în text :„ieºirã din acelaºi trup”, adicã avurã aceeaºi mamã. 60. Gelatina : în text : „de a fi pus îngelatinã”. Alt crud sarcasm la adresa lui însuºi, unde comicul reiese din imaginea culinarã pecare trãdãtorul o întrebuinþeazã fãcînd un joc de cuvinte între gelo ºi gelatina. „Dupã cum în
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61 Nici cel cui pieptul ºi-umbra sa deodatãstrãpunsu-le-a Artur c-un singur þel ;Focacia nu, nici ãst cu ceafa-ntratã
64 în mine-aºa cã nu mai vãd defel,ºi Sasol e numit, nesãturatul !De eºti toscan ai bune ºtiri de el.
67 ªi-acum, ca sã te-astîmperi cu-ntrebatul,eu Pazzi sînt, sã ºtii, º-aºtept sã vieCarlin aici spre-a-mi descãrca pãcatul”.
70 Vãzui urlînd în ger mai mulþi de-o mie,º-aºa fãcuþi, cã reci fiori îi amde-al gheþii vad, ºi-avea-i-voi în vecie !
73 Pe cînd acum spre centru ’naintam,spre care-orideunde-orice e greu ia zborul,ºi-n gerul cel de veci eu tremuram ;
76 nu ºtiu destin ori vrere-a fost, ori zorul,dar printre þeste-astfel trecînd izbiiputernic pe-una-n faþã cu piciorul.
79 Plîngînd strigã : – „Ce-mi faci ? Dacã nu viisporire pentru Monte-Apert a-mi faceacestui chin, de ce mã mai sfîºii ?”.

62. Tu nu-i gãsi (a). 69. Ca sã-mi desculp (a). 76. ªtiu eu (a) ; soarte-ori vrere-a fost (b).
80. omeneºti (a).
gelatinã rãsar bucãþi de carne, tot aºa din gheaþã rãsar osîndiþii. Ieºirea la început ne sur-prinde” (Sannia). 61. Nici cei : Mordrec, nepotul regelui Artur din Bretagne, care încercã sã-lucidã prin trãdare, dar unchiul îl preveni ºi-l lovi în piept cu o suliþã cu atîta putere, încîtprin deschizãturã putu sã pãtrundã o razã de soare vizibilã chiar în umbrã. De aceea Dantespune cã suliþa strãpunse ºi pieptul lui Mordrec, ºi umbra lui. ªi într-adevãr, în redactareaitalianã din romanul lui Lancelot se citeºte (III, 62) : „Prin deschizãtura suliþei trecu înãuntruo razã de soare”. 63. Focacia : Focaccia de’ Cancellieri din Pistoia, despre care cronicilecontemporane zic cã „nu se îndeletnicea cu altceva decît cu omoruri ºi rãniri”. Era mai alesînvinuit sã fi omorît prin trãdare un unchi, a cãrui moºtenire o voia mai repede. 65. Sasol :Sassol Mascheroni, a cãrui crimã, cunoscutã în vremea lui Dante în toatã Toscana (De eºti
toscan...), noi totuºi o ignorãm. Dupã Ottimo : „fiind tutore al unui nepot, îl omorî pentru a-lmoºteni, din care cauzã i-a fost tãiat capul în Florenþa”. 68. Pazzi : Camicion de’ Pazzi dinValdorno, care omorî pe unul din familia Ubertini, rudã cu el, ca sã-i ia posesiunea unorcastele pe care le posedau în comun. 69. Carlin : Carlino de’ Pazzi, care în iunie 1302 prinbani predã florentinilor (din partidul „negrilor”) castelul Piantravigne, care îi fusese încre-dinþat de partidul „albilor”. Descãrca : ironic. Vrea sã spunã cã pãcatul lui Carlin îl va facesã parã neînsemnat pe cel comis de el. Ca toþi trãdãtorii, ºi Camicion de’ Pazzi gãseºte orãutãcioasã plãcere în a descoperi numele celorlalþi tovarãºi de osîndã. 73. Spre centru :spre centrul pãmîntului, cãtre care tind (ia zborul) toate greutãþile. Cf. mai departe Infernul,XXXIV, 110 ºi urm. 76. Ori vrere : nu exclude deloc cã a fãcut dinadins. De observat cum aici,acelaºi Dante, care la începutul cãlãtoriei leºinã de milã faþã de chinuri cu mult mai mici,încetul cu încetul se obiºnuieºte, ºi în acest cerc devine chiar crud. ªi, într-adevãr, pentrupãtimaºul om de partid ce era el, pãcatul cel mai respingãtor nu putea fi decît trãdarea ºi maiales trãdarea politicã. 79. Dacã : a se construi : „Dacã nu vii a-mi face sporire acestui chin pentruMontaperti, de ce mã sfîºii ?”, adicã : „Dacã felul tãu de a te purta cu mine nu e voit deDumnezeu, care vrea sã-mi sporeascã chinul ce l-am meritat din cauza trãdãrii mele de laMontaperti, de ce eºti aºa crud cu mine ?”. 80. Monte-Apert : este vorba de bãtãlia de la
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82 Iar eu : – „Spre-a-mi scoate-un dubiu-acest ce zace,aici, maestre-aºteaptã-mã niþel,ºi-apoi de-aici m-aleargã cît îþi place”.
85 A stat Virgil, ºi-am zis atunci spre celce-ntruna blãstema cu-asprime mare :– „Tu cine eºti cã-njuri drumeþii-astfel ?”.
88 – „ªi cine tu, fugind aºa ? Tu careloviri prin Antenora-n cap ne dai,cã viu de-ai fi ºi tot ar fi prea tare !”.
91 – „Dar viu sînt eu, ºi poftã poate aisã-þi scriu – i-am zis –, de vrei o faimã-n lume,ºi numele-þi prin cîte le-nsemnai.”
94 Iar el atunci : – „Hai, pieri de-aici ! Ce nume ?Contraru-l vreau ! Ce drac mi te trimite ?Aci-ntr-acest ponor, te þii de glume ?”.
97 În chica lui înfipt-o mînã-mi stete ;– „Ori spui cum te numeºti – am zis – ori zboarãîntregul pãr ce-l porþi pe ceafã plete”.
100 Rãspunse[-atunci] : – „Cã-l smulgi ca sã mã doarã,nu-þi spui [nici cine] sînt, nimic nu-þi spui,de-ai sta sã mã cheleºti ºi-a mia oarã”.
103 Sucit pe mînã pãrul i-l þinui,ºi-i smulsei poate-un pumn [ºi chiar mai bine],dar el lãtrînd privea spre burta lui.
106 Cînd zise-alt duh : – „Hei, Bocca, nu þi-e bine ?Tu n-ai de-ajuns cã dinþii-i clãnþãneºti,mai latri-acum ? Ce diavol zburdã-n tine ?”.
109 – „Acum, infame trãdãtor ce eºti,tu poþi sã taci ! Voi scoate ºi nevrutede tine-n lume-adevãrate veºti !”
112 Iar el : – „E treaba ta ! Dar numai du-teºi nu cumva sã uiþi, ieºind la soarede-acest de-aici cu limb-atît de iute :

82. roºeºti (a). 91. mi-a zis, cã-n alergare (a). 92. Izbeºti prin Antenora (a).
98. Nu-mi sta de cap (a). 107. la mine (a).
Montaperti, în Valea dell’Arbia, unde în 1260 florentinii (guelfi) au suferit o mare înfrîngeredin partea celor din Siena (ghibelini). Mare parte în aceastã înfrîngere a avut trãdarea luiBocca degli Abati, care, tãind cu o loviturã de spadã braþul stegarului, a pricinuit dezordineacare a fost cauza victoriei ghibelinilor. 89. Antenora : al doilea cerc de trãdãtori, numit aºadin cauza troianului Antenor, învinuit de a fi predat prin trãdare „Palladium” în mîinilegrecilor. 91. Dar viu : de obicei damnaþii doresc toþi sã fie pomeniþi în lume. Numai trãdãtoriiþin cu orice preþ sã-ºi ascundã numele ºi sã fie uitaþi. Dante cautã aici a ademeni cupromisiunea de a-i scrie numele printre celelalte ce le-a însemnat în lunga-i cãlãtorie, peBocca degli Abati. ªtie bine cã damnatul nu-i va dezvãlui numele, ºi totuºi insistã asupraposibilitãþii ce o are de a-i reîmprospãta faima în lume, tocmai fiindcã ºtie cã-i face în ciudã.110. Nevrute : veºti.
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115 argintul franþuzesc pe-acesta-l doare.Atîta zi : pe Buso l-am aflatcu alþi miºei stînd proaspãt la rãcoare.
118 ªi cine mai era, de-i fi-ntrebat,tu ai cu mine-alãturi pe Bechieri,pe cel ce-ai tãi de-o palmã l-au scurtat.
121 ªi-o fi ºi Ganelon ºi Soldanieripe-aici ºi Tribaldel, trãdarea cuipierdu Faenza cînd dormeau strãjerii”.
124 Eram de-aici departe, cînd vãzuidoi inºi într-un ponor, ºi-un ins avîndu-lpe-al altui cap cãciulã peste-al lui.
127 Cum vîrã-n pîine dinþii sãi flãmîndul,aºa cel de deasupra-i înfigeaîn cap la ceafã celuilalt, rozîndu-l.
130 ªi nu-ntr-alt fel cum tîmplele-i rodeaTideu lui Melanip, cum el în gurãrodea ºi-al hîrcei os ºi ce-i sub ea.

115. Mergi, spune-le, dar (a). 119. ªi zi, vai (a). 121. de-or zice (a). 122. Sã spui/cã am (a). 130-132. Cum dinþii-nfige-n pîinea sa [în ceafa celui...] Aºa cel în de susla cel de jos/ În ceafã-nfipse dinþii sãi rozîndu-l (a).
116. Buso : Buoso de Doara, care în 1265 trãdã pe regele Manfred, însuºindu-ºi banii care îifuseserã încredinþaþi pentru a strînge o armatã contra lui Carol I de Anjou, cãruia prin baniîi lãsã liberã trecerea vadului rîului Oglio. 117. La rãcoare : altã notã de un comic care dãîn sarcasm, în felul gelatinei de mai sus. 119. Bechieri : Tesauro Beccheria din Pavia, stareþulmînãstirii din Vallombrosa, lîngã Florenþa, care se învoi cu ghibelinii surghiuniþi din Florenþa,printre care faimosul Farinata degli Uberti (cf. Infernul, X) ca sã le înlesneascã întoarcereaîn oraº, din care cauzã florentinii i-au tãiat capul sau, dupã expresia macabru de glumeaþãa lui Bocca degli Abati, l-au scurtat cu o palmã. 120. Ai tãi : concetãþenii tãi, florentinii.121. Ganelon : Gano din Maganza, trãdãtorul lui Carol cel Mare ºi Roland în rãzboiul contramaurilor ºi (cf. Infern, XXXI, 16) autorul principal al înfrîngerii de la Roncevaux. Soldanieri :Giovanni dei Soldanieri din Florenþa, care, deºi era ghibelin, se învoi (în 1266) cu guelfiipentru întoarcerea lor la putere. 122. Tribaldel : Tebaldo degli Zambrasi din Faenza, care,din ciudã contra Lambertazzilor (ghibelini) din Bologna, fãcu (1280) sã intre în timpul nopþiiîn Faenza pe guelfi, partizani ai Geremeilor. Lambertazzi ºi Geremei erau numele a douãpartide ºi a douã familii duºmane din Faenza. 124. Eram... : începe aici faimosul episod alcontelui Ugolino, care a strãbãtut atîta amar de vreme ºi printre popoare atît de diferite,stîrnind pretutindeni ºi în orice epocã atîta admiraþie, încît, pentru cei mai mulþi, numele luiDante nu-l reprezintã decît pe acela al nemuritorului autor al acestor versuri. 125. Doi inºi :contele Ugolino della Gherardesca ºi arhiepiscopul Ruggieri degli Ubaldini. 126. Cãciulã : întext : „încît capul unuia era pãlãria celuilalt”, adicã acoperea capul celui de jos pe care-l rodeacu înverºunare. Coºbuc a pãstrat ciudãþenia imaginii, totuºi puternicã în realismul ei ºicoloratã de sarcasm. Ea revine deci poetului, care, ca toate geniile mari, se complace uneoride ele, ca de pildã cînd, pentru a arãta Paradisul, spune : „acolo unde Cristos e stareþ înmînãstire”. Asemenea ciudãþenii se gãsesc foarte des ºi în Shakespeare ºi foarte bine a fãcuttraducãtorul cã le-a lãsat ºi a ºtiut cum sã le pãstreze. Dante este Dante, adicã un mare poet,de multe ori ºi ciudat, ºi obscur, ºi nu se poate traduce în stilul în care ar fi îngãduit, de pildã,sã traducem un roman al lui Barbusse. 131. Tideu : unul dintre cei ºapte regi care au mersla asediul Tebei, care, dupã ce a ucis pe Melanip care îl rãnise de moarte, puse, dupã cumse povesteºte în Tebaida lui Staþiu (VIII, 796 ºi urm.) sã i se aducã capul lui ºi începusã-l muºte cu dinþii.
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133 – „Tu, cel ce-arãþi atît de-adîncã urãprin faptul bestial cã-l rozi astfel,sã-mi spui : de ce ? Cu-aceastã legãturã,
136 cã, dacã tu pe drept te plîngi de el,ºtiind ce-aþi fost ºi crima lui, voi treceîn lume-ntre infami pe-acest miºel,
139 de nu va fi ca limba mea sã-mi sece.”

134-135. În tîmplele lui Melanip nu cred c-a ros/ [Altfel Tideu]. ªi osul hîrcei, caºi ce-i sub os (a).
135. Legãturã : învoialã.
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Cîntul XXXIII
Cercul al nouãlea. Valea

a doua ºi a treia : trãdãtorii

Contele Ugolin povesteºte tragicul luisfîrºit (1-78)  Blestemul poetului
împotriva Pisei (79-90)  „Ptolomeia”ºi trãdãtorii oaspeþilor. PãrinteleAlberico ºi Branca d’Oria (91-157)

1 Lãsînd scîrbosu-i prînz acum acelmiºel îºi ºterse gura-nsîngeratãcu pãrul de pe capul ros de el.
4 – „Tu-mi ceri sã re-nnoiesc o desperatãdurere,-a zis, ce firea mi-o rãpunegîndind-o numai, nu ºi cuvîntatã !

1. Scîrbosu-i prînz : la cuvintele lui Dante, damnatul, întrerupînd scîrbosul lui prînz, ridicãcapul, îºi ºterge gura de pãrul însîngerat ºi vorbeºte. Priveliºtea este, în înfricoºãtoarea eisimplitate, solemnã. „Interesul poetic – zice De Sanctis în clasica lui analizã a acestui episod –nu poate naºte numai din oroarea ºi din mirarea unui chin aºa de neobiºnuit, oroare ºi mirarecare se transformã într-o liniºte intelectualã, cînd chinul ne este explicat ºi legitimat. DarUgolino aici nu este pãcãtosul ºi damnatul ºi nu este nici un executor al legii dumnezeieºti,decît inconºtient. Numai un lucru el ºtie : cã are sub dinþi þeasta duºmanului sãu ºi cã îºirevarsã asupra lui ura sa. Însuºi Dante nu este izbit decît de ceea ce în acel fapt este personal,revãrsarea de urã a unui om adînc jignit. Astfel, Ugolino este un personaj cu desãvîrºire poetic,care se poate arãta în toatã bogãþia vieþii sale lãuntrice. În puþine trãsãturi poetul a schiþataceastã colosalã statuie a urii, a unei uri care rãmîne superioarã acelui «fapt bestial» care astîrnit atît de mare impresie. Dinãuntrul urii se dezvoltã iubirea ºi tot ce este în urã maiobscur ºi concentrat se topeºte în simþãmintele cele mai duioase. Acest om urãºte mult,fiindcã a iubit mult. Ura este nesfîrºitã, fiindcã nesfîrºitã este iubirea, ºi durerea este dispe-ratã fiindcã nu existã rãzbunare egalã cu ofensa. Toate acestea le gãsim amestecate ºi conto-pite în povestea lui, în acelaºi timp înfiorãtoare ºi duioasã. Lîngã lacrimi stã blestemul ºi,adesea, în aceeaºi frazã este ºi urã, ºi iubire, ºi mînie, ºi duioºie : ultimul ecou al cuvintelorcu care-ºi cheamã copiii se amestecã cu scîrþîitul unei þeste duºmane sub dinþii sãi”(De Sanctis, Saggi Critici, Milano, Treves, 1914, II, 234-235). 4. Re-nnoiesc : cf. Eneida,II, 3 : „Infandum, regina, jubes renovare dolorem”, ºi Infernul, V, 121-124. „A fost observatão oarecare asemãnare între aceste cuvinte ale lui Ugolino ºi cele ale Francescãi. Ideea esteaceeaºi, dar tonul este deosebit. Într-adevãr, în cele douã situaþii este ceva asemãnãtor ºideosebit, asemãnare de idee cu simþãmînt deosebit. Ambii (Ugolino ºi Francesca) îºi aducaminte cu durere de trecut. Ambii cedeazã întrebãrii lui Dante ºi plîng ºi vorbesc în acelaºitimp. Dar pentru Francesca este vorba de un trecut voluptuos ºi fericit, faþã cu nenorocireaprezentã, ºi sufletul ei îndrãgostit face plînsul mai gingaº ºi înfrumuseþeazã durerea ; pentruUgolino, trecut ºi prezent sînt la fel, sînt un singur chin care stîrneºte simþiri crude ºi aþîþãmînia. Printre lacrimile sale vezi strãlucind flacãra întunecatã a urii. Vorbeºte ºi plînge nupentru a împlini dorinþa lui Dante, ca gingaºa Francesca, ci din urã : ca vorbele sale «s-aduneruºine trãdãtorului»” (De Sanctis).
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7 Dar vorbele de-aº ºti cã pot s-aduneruºine-acestui trãdãtor pe careîl rod, atunci voi plînge ºi voi spune.
10 Nu ºtiu nici cine eºti, nici felu-n carescobori pe-aici ; dar pari un florentin,cãci graiul tãu te-arat-a fi atare.
13 Sã ºtii cã fost-am contele-Ugolinºi-acesta e Rugieri lîngã mine,ºi-ascult-acum de ce-i sînt eu vecin.
16 Cã el prin intrigi ºi minciuni meschinem-a prins deºi-ncrezut amic al sãu,º-apoi cã m-a ucis, o ºtii tu bine.
19 Dar ce n-ajunse ºi-n auzul tãu,ce crudã moarte-mi dete-adicã mie,auzi ºi vezi de mi-a fãcut el rãu.
22 Un strîmt gîtlej din ’nalta coliviece-a foamei pentru mine-i azi chematã,ºi-n care ºi-alþii-nchiºi au sã mai fie,

12. Sau cel puþin din graiu (a). 13. cã eu fui contele (b). 16. de (a). 19. poate (a).
21. de se poate... (a). 23. numitã (a) ; ni (a) ; Din cauza mea e-a foamei (a). 24. ªi-ncare-nchiºi au ºi-alþii sã (b).
9. Rod... plînge : „«Rod» este pus lîngã «plînge» ; acest om plînge, dar plînsul sãu te îngrozeºte,ºi þi se pare cã la fiecare clipã, pe cînd plînge, schimbîndu-ºi durerea în mînie, se repedeasupra þestei ºi o muºcã” (De Sanctis). 12. Graiul tãu : tot aºa ºi Farinata (Infernul, X, 25-26)bagã de seamã din felul de a vorbi al lui Dante cã are înaintea lui un florentin. 13. Ugolin :iatã în sfîrºit numele damnatului, ºi acel nume trebuie sã fie pentru florentinul Dante ca unfulger care-i lumineazã mintea. Ugolino, fiul contelui Guelfo I della Gherardesca, cãruia Pisaîi încredinþase comanda puternicei sale flote împotriva Genovei, ºi care dupã înfrîngereasuferitã în 1284 la Meloria, întorcîndu-se la Pisa, a fost la cîrma republicii, la început ca
podestà ºi pe urmã, împreunã cu nepotul sãu Ugolino Visconti, ca stãpînitor absolut. Însãivindu-se între ei neînþelegeri, ghibelinii se ridicarã împotriva lor ºi, conduºi de arhiepiscopulRuggieri ºi sprijiniþi de familiile Gualand, Sismondi ºi Lanfranchi, surghiunirã pe Viscontiºi închiserã pe contele Ugolino într-un turn, unde a fost lãsat sã moarã de foame împreunãcu cei doi copii ºi doi nepoþi ai lui. 14. Rugieri : Ruggieri degli Ubaldini, arhiepiscopul Pisei(în 1278), unde a fost cãpetenia partidului ghibelin împotriva lui Ugolino, cãpetenia guelfilor.Dupã moartea rivalului, a cîrmuit Pisa cu tilul de podestà, dar, bãgînd de seamã el însuºi cãnu avea aptitudini, a cedat puterea lui Gualtieri di Brunforte. 15. Vecin : în text : „un astfelde vecin”. 18. O ºtii : nu era nevoie de a spune unui florentin cum anume s-au întîmplatlucrurile. În vremea lui Dante toþi din Toscana trebuiau sã le ºtie. 20. Crudã : Dante nuputea sã ºtie decît cã contele Ugolino a fost lãsat sã moarã de foame, dar scenele grozave cares-au petrecut în interiorul acelui turn nici Dante ºi nici altcineva nu putea sã le ºtie. Evidenþaacestor scene, datoritã artei neîntrecute a poetului italian, ne face sã le socotim aproape isto-rice, ca ºi episodul Francescãi, dar e evident cã sînt datorate numai ºi numai imaginaþieiaþîþate tocmai de misterul în care rãmãseserã învãluite. 22. Gîtlej : ferestruica strîmtã aînchisorii. Colivie : în text : „muda”, numele unei odãiþe strîmte ºi întunecate, unde se þineauºoimii de vînãtoare în timpul schimbãrii penelor. Poate cã acea temniþã se chema aºa, poatecã aºa o numeºte contele Ugolino printr-o comparaþie sarcasticã. 23. A foamei : turnul familieiGualandi în piaþa zisã astãzi dei Cavalieri, unde Ugolino a fost, ºi care, dupã moartea lui, afost numit de popor „turnul foamei”.
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25 am stat mai multe luni pînã ce-odatãîn zori de zi cumplitul vis ce-avuiîmi rupse vãlul sorþii ce-mi fu datã.
28 Stãpîn ºi domn pe-acesta mi-l vãzuivînînd un lup cu pui pe mîndrul munte,ce-nchide Pisei Luca-n dosul lui.
31 Iar pe Gualandi ºi Sismondi-n fruntei-a pus cu pe Lafranc, ºi-aºa pornirãcãþele slabe-avînd ºi iuþi ºi crunte,
34 ºi-acestea-n scurta goan-a lor trudirãpe lup ºi pui, ºi colþi apoi pãreaucã-i spintecã ºi carnea le-o-mpãrþirã.
37 Iar cînd m-am deºteptat în zori, plîngeaucopiii mei, ºi ei aci-n prinsoare,ºi pîine-n visul lor prin somn cereau.
40 Ah, crud eºti tu, de nu simþi cã te doarepresimþul sorþii ce-o vãzui în gînd,ºi dac-acum nu plîngi, cînd plîngi tu oare ?
43 Erau deºtepþi ºi ei ºi-n ceasul cîndveneau de-alt’datã pîinea sã ne-o suie,dar groaza pentru vis cu toþi avînd.
46 ªi-atunci la poart-am auzit cã-ncuiecumplitul turn ºi eu privii deodatãla fiii mei, dar mut ca o statuie.

26. prin rîul (a) ; arãtatã (a) ; al sorþii vãl mi-l rupse dintr-o datã (a). 31. era ºi cuS[ismondi]. 36. cã-i rup ºi carnea ce-o deºirã (a). 37. ca mîine (a).
25. Mai multe luni : din iulie 1287 în mai 1289. 28. Stãpîn ºi Domn : toþi comentatoriiinterpreteazã aici cã arhiepiscopul Ruggieri pãrea în vis lui Ugolino stãpîn ºi conducãtor alcelorlalþi vînãtori. Mi se pare însã (ºi dupã traducere se vede cã aºa i s-a pãrut ºi lui Coºbuc)cã dupã cum se întîmplã în vis, i se pãrea lui Dante, fireºte fãrã nici un motiv raþional, cãarhiepiscopul îi era stãpîn ºi domn ; avea deci impresia de a fi în mîinile lui, cum s-a ºiîntîmplat pe urmã, cînd visul s-a realizat. 29. Munte : muntele San Giuliano, între Pisa ºiLucca, care ascunde Pisei vederea oraºului vecin. 31-32. Gualandi, Sismondi, Lanfranchi :familii mari din Pisa, a cãror urã cãtre stãpînirea guelfã o întrebuinþase ambiþiosul arhi-episcop pentru a distruge autoritatea contelui Ugolino. 33. Cãþele : un vechi comentator alpoemei, Francesco da Buti, interpreteazã : „Acestea sînt poporul de jos, care de obicei esteslab ºi sãrac ; iute, adicã pofticios de astfel de lucruri, ºi crunt, adicã obiºnuit la astfel denelegiuiri”. 35. Lup ºi pui : în acest vis revelator, lupul ºi puii sînt contele Ugolino cu copiiiºi cu nepoþii lui. Colþi : colþii cîinilor de vînãtoare. 37. În zori : conform doctrinelor lui Dante,visul profetic se întîmplã spre ziuã, cf. Purgatoriul, IX, 16-18 ºi chiar Infernul, XXVI, 7.38. Prinsoare : care fuseserã ºi ei închiºi în turn împreunã cu mine. 42. ªi dac-acum nuplîngi : „Ugolino, în visul lui ºi al copiilor, vede de acum tot ce i s-a întîmplat pe urmã ºi cînd,ridicînd ochii spre Dante, nu zãreºte pe faþa lui, mai mult curioasã decît miºcatã, aceleaºiimpresii îi pare cã acela nu are suflet de om ºi se mînie ºi-l ceartã brusc, pe neaºteptate.Mîndre cuvinte, care, izvorîte din sinceritatea unei dureri nerãbdãtoare ºi mînioase, nu supãrãpe Dante, ba, din contrã, mãresc mila lui ºi îi smulg aproape cu sila lacrimile” (De Sanctis).43. Erau deºtepþi : în text : „Erau deºtepþi ºi se apropia ceasul cînd altãdatã veneau sã neaducã pîine, dar, din cauza visului, fiecare se temea”. 46. -ncuie : bãtuserã cu piroane uºa



270

DIVINA COMEDIE

270

49 N-am plîns, cãci fui cu inima-ngheþatã,dar ei plîngeau, iar Anselmucio meu :– «De ce te uiþi aºa ? Ce-ai astãzi, tatã ?».
52 ªi tot n-am plîns, ºi-ntreaga zi mereuºi-ntreaga noapte mut am petrecut-o ;dar cînd veni ºi-alt soare-n cer, ºi eu
55 deodatã-n zarea slabã ce-a fãcut-oo razã scursã-n trista-ne-ncãpere,pe patru feþe, faþa mi-am vãzut-o,
58 muºcai în mîini ºi-n braþe de durere,iar ei, crezînd cã muºc fiindc-aº vreamîncare-astfel, au rupt a lor tãcere
61 ºi-au zis : – «Mai lesne-am suferi de-ai vreadin noi sã muºti, cãci tu ne-ai dat, pãrinte,ãst mizer trup, deci rupe-ni-l ºi-l ia».
64 ªi m-alinai, spre-a nu-i mîhni ’nainte.ªi alte douã zile-am stat tãcuþi,oh, cum nu te-ai deschis atunci, pãminte !
67 ªi-a patra zi, ce ne gãsi tot muþi,întins cãzut-a Gado lîngã mine :– «Vai, tatã drag – strigînd –, tu nu-mi ajuþi ?».
70 ªi-apoi muri. ªi cum mã vezi pe minevãzui spre-a ºasea zi care-ºi-caremurind pe-alþi trei, ºi orb de plîns, în fine

63. Al cãrnii miser straiu, deci tu ni-l ia (b). 69. mã laºi (a).
turnului : deci sentinþa era datã ; mormîntul era pecetluit pentru totdeauna. 50. Plîngeau :plîngeau pentru ei, cuprinºi de o teroare nelãmuritã, ºi pentru tatã, care îi privea cu o expresieaºa de ciudatã, de fricã ºi de milã. Anselmucio : cel mai mic, ultimul nãscut al lui Guelfoal II-lea della Gherardesca. 51. Tatã : contele Ugolino nu îi era tatã, ci unchi, dar copilul îlnumeºte aºa din iubire. 57. Pe patru feþe : „gãseºti contopit împreunã ceea ce este mai duiosºi mai sãlbatic, ºi-l gãseºti contopit în aºa fel cã, dacã din necesitatea de grai existã osuccesiune de fapte ºi gãseºti o stare anterioarã ºi una posterioarã, înaintea imaginaþiei esteun singur act, un singur sentiment complex ºi fãrã nume, de nu poþi sã-þi închipui acel tatãmuºcîndu-ºi mîinile, fãrã sã nu-l vezi în acelaºi timp privind cele patru feþe” (De Sanctis).59-60. Aº vrea mîncare-astfel : crezînd cã cu acel gest (astfel) aº arãta pofta de mîncare.„Neºtiutori de patimile urii ºi ale disperãrii, copiii interpreteazã acel gest în chipul imediatºi literal. Îi este foame ºi, judecînd dupã sine, a muºca înseamnã pentru ei a mînca. Tatãl,care de foame îºi mãnîncã mîinile, este ceva aºa de groaznic, ce inspirã atîta fricã, încît arface sã înþeleagã pe un actor inteligent tot ce cuprinde acel strigãt : Tatã ! însoþit de bruscaridicare în picioare a toþi patru, din lungiþi cum erau pe jos din cauza foamei. Acel strigãt,acea ridicare în picioare au puterea de a opri pe tatã ºi a-l mai face stãpîn pe sine, de a-lsmulge cu sila de la acea clipã de uitare, de a-i aminti cã este tatã ºi deci nu e îngãduit sãfie om. Acea ofertã a lor de a servi tatãlui de hranã nu trebuie socotitã ca jertfã sublimã adragostei de copil, simþãmînt prea bãrbãtesc pentru inimile acelea plãpînde, ci este oofertã care se transformã deodatã într-o rugãminte a unui lucru dorit ºi înfocat : omoarã-ne !Scurteazã-ne agonia !” (De Sanctis). 68. Gado : Gaddo della Gherardesca, copilul lui Ugolinoºi cel mai mare dintre tinerii prizonieri. 69. Ajuþi : observãm, în aceste din urmã cuvinte ale
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73 mergeam pe brînci cãtînd pe fiecare,ºi, morþi, trei zile-i tot chemai, ºi-apoidecît durerea foamea fu mai tare.”
76 Zicînd s-a-ntors ºi-a prins de dinapoidin nou scîrboasa ceaf-a cãpãþîniirozînd în ea cu dinþi ca de copoi.
79 – „Ah, Pisa, Pisa, mlaºtin-a ruºiniiîn mîndra þarã unde sunã sì !De-þi sînt spre-a te stîrpi tîrzii vecinii,
82 Caprara ºi Gorgona de-ar sosis-astupe-odatã Arnul tãu de gurã,sã-nece-n tine tot ce va gãsi !
85 Cã dacã de-Ugolin ei zvon fãcurã,cã el prin cetãþui te-ar fi trãdat,ce-aveai sã pui copiii-aºa-n torturã ?

contelui Ugolino, grãbirea sfîrºitului. „Dar crudul poet nu-l lasã înainte de a fi înfipt bine îninimã o ultimã loviturã de pumnal prin mîna acelor copii nemiloºi, neºtiutori, în naivitatealor, de rãnile pe care le fac : «vai, tatã drag – strigînd – tu nu-mi ajuþi ?», ca ºi cum tatãl arputea ºi n-ar vrea sã-i ajute” (De Sanctis). 73. Cãtînd : „este afecþiunea în formã instinctivãºi animalã. Cît timp copiii au trãit, nu putu sã-i cheme pe nume, nu putu sã-ºi arate duioºiaºi durerea sa ; ºi iatã-l acum mergînd pe brînci ºi cãutînd pe fiecare ºi chemîndu-i, tot che-mîndu-i timp de trei zile !” (De Sanctis). 75. Foamea : vers foarte clar la prima vedere ºi caresunã : „ceea ce durerea nu putu sã facã, fãcu foamea. Durerea nu putu sã-l omoare, îl omorîfoamea. Dar este un vers plin de întunecime ºi bogat în subînþelesuri din cauza mulþimiisimþãmintelor ºi a imaginilor pe care le stîrneºte, din cauza acelor multe posibilitãþi carerãsar din ele ºi care sînt atît de poetice în nelãmurirea lor. Poate invocã moartea ºi se plîngecã durerea nu ajunge sã-l omoare ºi trebuie sã aºtepte moartea înceatã a foamei. Poate nuînceteazã de a chema pe copii, decît cînd foamea, mai puternicã decît durerea, îi ia tãria,lipsindu-i înainte vãzul ºi apoi vocea. Poate, pe cînd natura îi împinge dinþii în carnea ceasãrmanã, în cea din urmã aiurare a foamei ºi a urii, aceea în imaginaþia sa, nu este decîtcarnea duºmanului sãu, ºi Dante a realizat acea aiurare în Infern perpetuînd acel din urmãgest ºi gînd. Toate acestea sînt posibile, toate acestea se pot concepe, gîndi, închipui, ºi fiecarepresupunere îºi are baza în cîte un cuvînt, în cîte o nuanþã de idee. Închipuirea cititoruluieste izbitã, aþîþatã, silitã sã lucreze, ºi nu se fixeazã în nici o realitate ºi lucreazã asupra celordin urmã ceasuri ale degradãrii omeneºti” (De Sanctis). Multe s-au scris despre acest vers,pro ºi contra aºa-zisei tehnofogogia contelui Ugolino, adicã asupra posibilitãþii cã nenorocitulorb de foame ºi-ar fi mîncat copiii. De fapt Dante se complace de a închide acest episod cuunul din acele versuri ale lui pline de subînþelesuri obscure, în care este meºter ºi de carese foloseºte ºi la sfîrºitul episodului Francescãi, cf. Infernul, V, 138. 80. Þarã : Italia, designatãdupã particula de afirmare a limbii italiene, dupã cum pentru limba francezã se zicea langue
d’oil ºi pentru limba provensalã langue d’oc. 81. De-þi sînt : dacã vecinii întîrzie sã te stîr-peascã. 82. Caprara ºi Gorgona : douã insule nu departe de îmbucãtura Arnului. De-ar sosi :bine ar fi sã se urneascã Caprara ºi Gorgona din locul lor ºi sã astupe gura Arnului. 85. Ei :duºmanii. 86. Cetãþui : în 1284 contele Ugolino, fiind podestà al Pisei ameninþate de Genova,Florenþa ºi Lucca, crezu bine a ceda niºte castele duºmanilor pentru a bãga zîzanie între ei.Dante aratã cã nu crede în aceastã trãdare ºi-l pune în Antenora, probabil din cauza tratati-velor, ce atunci le începu cu duºmanii, de a aduce pe guelfi la putere, trãdînd astfel partidulghibelin cãruia atunci îi aparþinea. Mai tîrziu îl vedem între cãpeteniile guelfilor în luptã cuarhiepiscopul Ruggieri, cãpetenia ghibelinilor. Cititorul sã nu se mire de aceste treceri de laun partid la altul opus, gîndindu-se cã acest lucru se întîmplã ºi astãzi, dar mai ales cãpartidele guelf ºi ghibelin pierduserã, ca multe partide contemporane, orice conþinut doctrinarºi totul se reducea la patimi personale.
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88 Scutea, tu, Tebã nouã, de pãcatpe Briga ºi-Ugo frageda etate,ºi pe-alþii doi pe cei ce i-am cîntat !”
91 De-aici trecînd la umbrele-ngropatecu toþii-n gheaþ-am dat de-un alt popor,ºi faþa lor nu-n jos, ci-adînc pe spate.
94 Nu-i las-a plînge-aici chiar plînsul lor,ºi drum prin ochi durerii i se neagãse-ntoarce-n ei fãcînd durerii spor.
97 Cãci ca viziere de cristal se-ncheagãorice-ar fi plîns de-ntîi, aºa cã elele umplu sub pleoape cupa-ntreagã.
100 Deºi, ca ºi-n bãtãtorita piele,de ger pierise-oricare simþãmîntdin pieliþa-ngheþat-a feþei mele,
103 pãrea cã totuºi simt c-ar bate-un vînt.ªi-am zis : – „Cum poate-un vînt pe-aici pãtrunde ?Nu-i gol de-orice vapori acest pãmînt ?”.
106 – „Ce cauzã-l naºte vei vedea tu-ndatã,cãci ai s-o vezi cu proprii ochi ºi decivei ºti pe-acel ce-l vînturã sã batã.”
109 ªi-atunci alt ticãlos al crustei reci :– „Voi, suflete-ntr-atît de rele-n viaþãcã-n cel din urmã Iad veþi geme-n veci,
112 luaþi-mi asprul vãl ce-mi stã pe faþãs-alin pe-o clip-amaru-n care zac’nainte-a-mi pune geru-alt vãl de gheaþã”.

93. Nu-n jos... (a). Probabil Coºbuc se gîndea a începe versul cu aceste cuvinte.
94. însuºi (a). 98. Peri de ger (a). 101. sã batã tatã (a). 105. ce-l face-aici (a).
109. de pe-obrazi ãst vãl de gheaþã (a). 111. pe faþã (a). 112. Iar eu : Sã spui ce-ai
fost ºi-apoi (a).
88. Tebã nouã : Pisa cu cruzimea ei aminteºte de Teba ºi furiile lui Athamas care au costatviaþa a doi copii nevinovaþi (Learchus ºi Melicertes) ºi a mamei lor Ino, fiica lui Cadmus.
Cf. Infernul, XXX, 1-12. 89. Briga ºi-Ugo : Brigata ºi Uguccione. Cel dintîi, Guelfo al II-leadei Gherardeschi, poreclit Brigata, copil al lui Nino Visconti ºi nepotul lui Ugolino ; celãlalt,(Uguccione) copil al lui Ugolino. 90. Alþi doi : Gaddo ºi Anselmuccio, cf. vv. 50 ºi 68. 92. Popor :este vorba de sufletele acelora care îºi trãdarã oaspeþii ºi prietenii. 93. Pe spate : contrartrãdãtorilor din Caina ºi Antenora, aceºtia din Ptolomeia stau cu faþa în sus, întinºi pe spate.94. Chiar plînsul : fiindcã îngheaþã ºi, îngheþînd, astupã ochii. 95. ªi drum : a se construi :„ºi durerii i se neagã drumul prin ochi”. 96. Se-ntoarce : adicã plînsul. 99. Cupa : orbita carese umple de lacrimi ca o cupã. 100. Bãtãtorita piele : ca ºi în pielea devenitã insensibilã dincauza bãtãturilor. 101. De ger : din cauza gerului. 105. Vapori : orice emanaþie pricinuitã decãldura soarelui se chema pe atunci vapori, ºi lor li se atribuia orice schimbare atmosfericã.Vîntul era deci aºa-zisul vapor aerian despre care ne vorbesc tratatele medievale de cosmo-grafie. 108. Pe-acel : Lucifer cu aripile sale uriaºe de liliac. 110. Voi, suflete : vãzîndu-i peamîndoi umblînd liberi prin balta îngheþatã a Cocitului, trãdãtorul care vorbeºte (FrateAlberico) crede cã Dante ºi Virgil sînt suflete destinate sã stea mai jos ºi deci mai rele.
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115 – „Sã-mi spui ce-ai fost, de vrei sã þi-l desfac,ºi-apoi – i-am zis –, de nu-þi voi face-un bine,s-ajung în fundul gheþii-acolo-n lac.”
118 – „Eu, cel cu poama procletei grãdine –rãspunse el – sînt fratele-Alberic,ºi-n loc de nuci primesc acum smochine.”
121 – „Ce spui ? Eºti mort ?”. Aºa-ncepui sã zic.Iar el : – „Ce soartã trupul meu mai areîn lume sus, eu nu mai ºtiu nimic.
124 Favorul ãstei Ptolomei e-atare,cã sufletul adese-n ea descinde’nainte ce-Atropos sã-i dea miºcare.
127 Spre-a-þi fi cu mult mai drag deci a-mi desprindedin faþã plînsul ce-nsticlat vã luce,sã ºtii cã-n clipa-n care-un suflet vinde
130 cum eu fãcui, un demon se-ntroduceîn trupul lui, ºi-acesta-l guverneazãcît timp nu-i plin tot timpul ce-are-a-l duce.
133 Iar el aci-n ponor se ruineazãºi poate-aºa ºi trupul va fi stîndal umbrei cei ce-n dos aci-mi ierneazã.
136 Tu-l ºtii, de vii prin Iad de mai curînd :Sir Branco d’Oria e, ºi-n crust-adîncãe-nchis cum vezi acolea, ºi de cînd !”

116. Atunci s-ajung (a). 130. într-ãst (a). 131. pãrînd (a). 132. -n spate (a).
136. Cum e Sir Doria (a).
119. Fratele-Alberic : Frate Alberico din familia Manfredi din Faenza, care, pentru a serãzbuna pe niºte rude ale lui, se prefãcu cã a uitat pricina trecutã ºi îi pofti la masã ºi ascunseîn odaie mai mulþi oameni bine înarmaþi, cu învoiala cã atunci cînd el va spune : „Sã se aducãfructele !” aceºtia sã se repeadã asupra lor ºi sã-i omoare. De atunci, în toatã Romagna, în locde a spune cã cineva a mîncat bãtaie se spune în glumã cã a mîncat fructele fratelui Alberic.Cît priveºte expresia lui Dante : poama procletei grãdini, e clar cã echivaleazã cu roadele
trãdãrii. 120. Nuci : primesc rãsplata cu vîrf ºi îndesat. 121. Eºti mort ? : Dante, care ºtiacã fratele Alberico era viu, se mirã cã-l vede în Infern, neºtiind soarta acestor suflete care sîntazvîrlite în Infern mai înainte chiar de a muri, ºi un drac le þine loc de trup. 124. Favorul :ironic, în loc de starea, felul. Ptolomei : dupã unii comentatori, numele acestei „bolgii” îi vinede la acel Ptolemeu, guvernatorul din Ierihon, care la un ospãþ omorî pe socrul sãu SimonMacabeul ºi pe copiii lui : Matatia ºi Iuda (cf. I Macabei, 11-16) ; dupã alþii, de la Ptolemeu,regele Egiptului, trãdãtorul lui Pompei. Critica modernã este de pãrerea celor dintîi.126. Atropos : ursitoarea care taie firul vieþii omeneºti, pe care Clotos îl trage de furcã(cf. Purgatoriul, XXI, 27) ºi Lakesis (ibid., 25) îl toarce. Miºcare : dezlipindu-l de trup, decare, în viaþã, nu se putea îndepãrta. 134. Aºa : adicã tot condus de un drac, pe cînd sufletullui este în Infern. 135. Ierneazã : ironic, fãcînd aluzie la gheaþa care îl înconjoarã ºi îl acoperã.136. Curînd : tu, care ai sosit de pe pãmînt adineauri, trebuie sã fi auzit de el. 137. Brancod’Oria : Ser Branca d’Oria, dintr-o puternicã ºi nobilã familie din Genova, care pentru a-i lua„judeia” din Logodoro, în Sardinia, omorî prin trãdare, dupã ce l-a ospãtat, pe acel MicheleZanche pe care l-am gãsit printre înºelãtori în cîntul XXII, 88, ºi al cãrui ginere era. Fapta
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139 – „Eu cred cã tu mã-nºeli. Cãci ºtiu cã încãnu-i mort sir Branco d’Oria – i-am rãspuns –el doarme, bea, se-mbracã ºi mãnîncã !”
142 – „Mai sus, la Gheare-Rele unde-ascunsîn groasa smoalã-l mistuieºte focul,Michele Zanche nici n-a fost ajuns,
145 cînd ºi lãsã pe-un drac sã-i þie loculîn trup, ºi-aºa ºi-o rud-a lui la fel,ce-acelei mari trãdãri i-a dat mijlocul.
148 Întinde-acum tu mîna puþintelsã-mi rupi ãst vãl !” Dar nu l-am rupt anume,cãci fui loial, sperjur fiind cu el.
151 Oh, neam strãin de-orice virtute-n lumeºi de-orice viciu plin, Genov’, al tãu !Nu cade-un foc din cer sã vã consume !
154 În rînd cu romagniolul cel mai rãugãsii pe-atare-un genovez ce-ºi are,scãldat aci-n Cocit sufletul sãu,
157 iar trupu-i sus, la noi, ca viu îi pare.

140. a lor îl arde (a). 143. acel (a). 144. îi dete-acelei (a). 147. fu (a). a fi (a).
150. Cum nu-i în Cer v’o (a). 157. În manuscris, este un semn uºor de inversiune,dupã care s-ar citi : „iar trupu-i sus, ca viu la noi îi pare”. Semnul fiind cît se poatede uºor ºi arãtînd oarecare nehotãrîre, ne-am þinut la întîia redacþie, care de altfelse deosebeºte foarte puþin.
s-a întîmplat în 1275 ºi deci trecuserã mai mulþi ani de cînd trupul era stãpînit de un drac.141. El doarme : din felul de a se exprima al lui Dante, s-ar pãrea cã l-ar fi vãzut. DupãPasserini, Dante l-ar fi cunoscut în 1311, cînd n-ar fi imposibil sã se fi dus ºi el la Genovaîmpreunã cu ceilalþi surghiuniþi „albi” în întîmpinarea împãratului Henric al VII-lea. Daraceastã supoziþie, de altfel cu totul gratuitã, ar întîrzia compoziþia Infernului pînã dupã 1311,pe cînd, dupã cît ºtim, pe la 1308 nu numai Infernul, dar ºi o bunã parte din Purgatoriu erauisprãvite. 142. Gheare-Rele : în bolgia înºelãtorilor, unde Dante a întîlnit cãprãria aceeafaimoasã de demoni condusã de Bãrboi-Zbîrlit cel cu trîmbiþa aceea ciudatã, din care unul sechema Gheare-Rele. 144. N-a fost ajuns : nu ajunsese încã. 145. ªi lãsã : e vorba aici deBranca d’Oria. Dante vrea sã arate, în concluzie, cã victima lui Branca d’Oria nu ajunsese înbolgia înºelãtorilor cînd sufletul celui care îl trãdase se ºi prãvãlea în Infern, în timp ce undrac îi intrã în trup. 146. O rud-a lui : Dupã Benvenuto da Imola, unul din cei mai vechicomentatori ai Comediei, ar fi vorba de un nepot al lui Branca d’Oria. Alþii, studiind deaproape luptele politice din Sardinia în aceastã epocã, cred cã s-ar putea identifica aceastãrudã cu Giacomo Spinola, celãlalt ginere al lui Branca d’Oria. 150. Cãci fui loial : o asemeneaexpresie gãsim în cîntul ghicitorilor (Infernul, XX, 28) : „Þi-e mila vie-aici, cînd þi-e îngropatã”.Ca sã ne folosim de expresia naivã a lui Benvenuto da Imola, bine fãcu Dante „quia nulla
misericordia est prestanda homini tam crudeli, qui nullam habuit pietatem de sanguine suo,
imo nulla fides servanda est traditori”. 154. Romagniolul : Frate Alberico din Romagna.155. Un genovez : Branca d’Oria.
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Cîntul XXXIV
Cercul al nouãlea. Colnicea

a patra : trãdãtorii

„Giudecca” ºi trãdãtorii binefãcãtorilor
lor (1-15)  Dis sau Lucifer (16-69) Felul anevoios pe care îl întrebuinþeazãVirgil ºi Dante pentru a se smulge dincentrul pãmîntului (70-139)

1 – „Stindardul regelui din Iad e-n drumspre noi !” Aºa-ncepu Virgil cuvîntul :„priveºte deci de poþi sã-l vezi de-acum”.
4 Cum pare seara, cînd e sur pãmîntul,sau cînd o ceaþã dã sã se rãsfire,departe-o moarã ce-o-nvîrteºte vîntul,
7 aºa-mi pãru cã vãd ceva clãdire.ªi-atunci dupã Virgil eu mã dãdui,neavînd de vînt alt loc de-adãpostire.
10 Eram ºi unde, ºi cu groaz-o spui,stau umbre-n gheaþ-adînc acoperiteºi-aºa se vãd ca-n geam un nod al lui,

4. Precum cînd ceaþa-ntunecã p[ãmîntul] (a). 8. ªi-atunci lîngã Virgil (a). 8. aveam (a) ;eu din maestru scut fãcui (a). 10. vedeam (a).
1. Stindardul : în text acest vers este citit în latineºte : „Vexilla regis prodeunt inferni”. Cuaceste cuvinte latineºti începe Imnul cãtre cruce al lui Venantius Fortunatus, nãscut laDuplavilis, lîngã Treviso, mort la Poitiers la începutul secolului al VII-lea, poet latin medieval,care s-a bucurat pe vremea lui de nume destul de mare. Stindardul la care Dante face aluziesînt cele ºase aripi ale lui Lucifer. 4. Cum pare : a se construi : „cum pare seara... o moarãce o învîrteºte vîntul”. 7. Clãdire : trupul uriaº al lui Lucifer i se pare de departe lui Danteo clãdire enormã. Trebuie însã observat cã în vechea italianã cuvîntul dificio (în italianamodernã edificio) are înþelesul de „maºinã de rãzboi” sau de „turn de apãrare”. Aºa încît uniicomentatori (Torraca ºi Steiner) interpreteazã aici „clãdire” ca „maºinãrie” ºi vãd în ea oaluzie la cele ºase aripi în continuã miºcare ale lui Lucifer. Locurile citate însã de aceºticomentatori, în care nu e vorba decît de turnuri, cãrora cuvîntul „clãdire” li se poate aplicaîn înþelesul lui cel mai obiºnuit, exclud dupã noi o asemenea interpretare. 9. Vînt : vîntulprodus de bãtaia celor ºase aripi ale lui Lucifer. 10. Unde : în „Giudecca”, printre trãdãtoriibinefãcãtorilor. 12. Nod : în text : „ªi ochiul îi zãrea prin gheaþã ca pe un pai prins în sticlã”.Cu deosebire de ceilalþi trãdãtori, care toþi ies afarã din gheaþã cu o parte din corpul lor,
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13 o seamã drepte ºi-altele trîntite,ºi multe-n creºtet, sau cu chipul feþeila tãlpi adus, ca arcu-ncolãcite.
16 Sosind ºi unde-adînc pe cîmpul gheþiiVirgil crezu cã-i vreme-a-mi arãtape cel ce-a fost o culme-a frumuseþii,
19 m-aduse-n faþa lui ºi-n faþã-mi staºi : – „Iatã Dis ! ªi iatã punctu-n carecu mult curaj tu cat-a te ’narma !”.
22 De-a mea ºi mutã ºi-ngheþatã staresã nu mã-ntrebi acum, ºi nici n-o scriu,cãci nu-i cuvînt sã poatã spune-atare.
25 Eu n-am murit, dar n-am rãmas nici viu ;socoþi, de ai vrun strop de duh în tine,ce-am fost cînd fui cum n-aº mai vrea sã fiu.
28 Stãpînul groazei cei fãrã de fineieºea pînã-n buric din gheaþa lui ;iar eu c-un uriaº conviu mai bine
31 decît un uriaº c-un braþ de-al lui ;acum socoþi tu-ntreaga lui fãpturãcînd totului asemeni pãrþi îi pui !
34 De-a fost frumos cît azi e stîrpiturãde cînd privi duºman pe-al sãu pãrinte,din el se scurge-a lumii-ntregi ordurã.
37 Ce-uimire-mi nãvãli deodatã-n mintevãzînd la el trei feþe-avîndu-i þeasta !Pãrea de sînge cea de dinainte,

15. Adus la (a). 21. Cu mult curaj tu cat-a te-ncumeta (b). 29. vãzui (a). 37. ªi--uimirea-mi nãvãli potop (a). 38. Cînd fui vãzînd (b).
aceºtia sînt cu totul prinºi în gheaþã în diferite atitudini. 16. Sosind : în text : „cînd noi amînaintat atîta, încît maestrului meu îi plãcu sã-mi arate fiinþa care avu frumosul chip...”.18. Culme-a frumuseþii : Lucifer, care, înainte de rãzvrãtirea lui, era cel mai frumos printreîngeri (cf. Toma de Aquino, Summa theologica, I, LXIII, 7). 20. Dis : dupã cum în cîntul VIII,68, a numit cetatea lui Dis partea mai joasã a Infernului, tot aºa aici îl numeºte pe Lucifercu numele latin, atît de des întrebuinþat de Virgil în Eneida. 27. Cînd fui : joc de cuvinte cutotul în felul dantesc, dar care nu gãseºte o corespondenþã în text. Dante nu spune decît„socoþi... cum m-am fãcut, lipsit fiind ºi de una, ºi de alta”, adicã : ºi de viaþã, ºi de moarte,ca amorþit de fricã. 28. Stãpînul : Lucifer. 29. Ieºea : înfipt într-un fel de puþ care se deschideîn centrul pãmîntului ºi al Universului, Lucifer iese afarã din gheaþã numai jumãtate : parteainferioarã a trupului este strînsã în scobitura unei stînci ºi picioarele de la genunchi la tãlpile are afarã din puþ în emisfera australã, tot în interiorul pãmîntului. 30. Conviu : mãrimeacorpului meu se apropie mai mult de mãrimea unui uriaº decît mãrimea unui uriaº de lungi-mea braþelor lui Lucifer. 32. Socoþi : s-a gãsit (ce nu se gãseºte !) cineva care a fãcut aceastãsocotealã ! Lucifer ar fi lung de douã mii o sutã ºase metri ºi lungimea braþelor lui ar fi depatru sute zece metri ! 34. Stîrpiturã : în sens de urît, fãrã sensul de mic, care de obicei sedã acestui cuvînt. 35. Pãrinte : creatorul sãu, Dumnezeu. 36. Din el : în text : „drept e cã dinel...”. Ordurã : e drept cã din el provine orice rãutate a lumii, toate relele ce sînt pe pãmînt.38. Trei feþe : aceste trei feþe ale lui Lucifer reprezintã antiteza Sfintei Treimi. Nelegiuitul
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40 iar alte douã ce s-uneau cu-aceastape umeri drept la mijloc le-a avut,ºi acolo se-ntîlneau unde-ar fi creasta.
43 Între-alb ºi galben dreapta mi-a pãrut,iar cea din stînga-n felul cum o areun om de pe-unde Nilul ia-nceput.
46 ªi-un rînd de-aripi avea sub fiecarecum n-am vãzut pe mãri mai mari vintrele,ºi nici ca Dis corabie-aºa de mare.
49 Nu pene-avînd, ci lucie-atare pielecum vezi la liliac, ºi vînt stîrneaîn trei direcþii cînd bãtea cu ele,
52 ºi-ntreg Cocitu-n gheaþã-l prefãcea.Din ºase ochi, cu labe-nsîngeratedin guri, pe trei bãrbii el plîns scurgea.
55 Cum rupe in o meliþã ce-l bate,aºa-n trei guri rupea ºi el pe trei,[ºi-i mãcina pentru-ale lor pãcate].
58 La ãst dincoa-i pãrea muºcarea einimic, în rînd cu-acea zgîrieturãce gol lãsa-l pe spete de-orice piei.
61 – „Acest cu-a muncii cea mai iute-arsurã –mi-a spus Virgil – e Iuda Scariotul,picioare-afar-avînd ºi capu-n gurã.
64 Din doi ce stau [cu] capu-n jos, din botulcel negru-al lui, atîrn-afarã Brut,ºi vezi-l cum se zbate mut cu totul.

48. Cum nici (a). 56. aºa cîte-un miºel în toate trei (a). 57. a sale guri (a). 66. Vezicum se sbate dar tãcut (a).
care a cutezat a se rãzvrãti împotriva lui Dumnezeu ºi a voit sã fie ca El (unus et trinus, dupãcum spune teologia catolicã) a fost pedepsit de Dumnezeu sã fie în veci antiteza a ceea ce avoit sã fie. „Treimea care în Dumnezeu este taina adîncã ce izvorãºte din însãºi desãvîrºireafirii sale, în Satana se reduce la o pocitanie ridicolã : iatã-l fãcut unus et trinus : are un capcu trei feþe !” (Steiner). 39. De sînge : aceste feþe sînt : cea dintîi de culoare roºie, alta galbenãºi alta neagrã, simbolizînd respectiv : ura, slãbiciunea ºi ignoranþa, contrare Iubirii (DuhulSfînt), Tãriei (Tatãl) ºi ªtiinþei (Fiul) pe care le simbolizeazã cele trei feþe ale Sfintei Treimi.41. Pe umeri : rãsãreau din amîndouã pãrþile feþei : una de pe mijlocul umãrului drept, altade pe cel stîng. 42. Creasta : se lipeau una cu alta în creºtetul capului, unde unele pãsãri aucreastã. 45. Nilul : în Etiopia, deci neagrã. 51. Trei direcþii : cei trei curenþi de aer rece careîngheþau Cocitul. Alegoric, inspiraþiile diabolice ce au dat naºtere (în urma pãcatului luiAdam) celor trei rele înclinãri ale sufletului omenesc : rãutate, bestialitate ºi necumpãtare.60. Lãsa-l : îl lãsa. 62. Iuda : apostolul care trãdã prin Isus Cristos însãºi maiestatea divinã.Este deci pedepsit mai crud decît ceilalþi, în gura feþei roºii ºi a sîngelui. 65. Brut : MarcusIunius Brutus (cf. Paradisul, VI, 74), unul din conjuraþii contra lui Iulius Cezar ºi socotit aicica trãdãtorul imperiului simbolizat în Cezar. 66. Mut : atitudinea mai demnã a lui Brutus aputut fi sugeratã lui Dante de faptul cã Brutus s-a bucurat de o faimã de filosof, dupã cumel putea citi în Cicero.
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67 Iar cel ce pare-aºa de ’nalt crescute Casius. Dar noaptea suie,-mi zise,ºi-i timp de mers, cãci toate le-am vãzut”.
70 L-am prins de dupã gît cum el voise,ºi loc pîndind ºi clipã priincioasãcînd largi au fost aripile deschise,
73 Virgil s-a prins de coasta cea pãroasã,ºi-apoi din pãr în pãr [mai cu folos],descinse printre peri ºi gheaþa groasã.
76 Iar cînd era ºi unde-al coapsei osdin grosul ºold începe-a face ºale,trudit Virgil întoarse capu-n jos,
79 cu mare greu, în locul tãlpii sale,ºi prins de peri ca omul ce-ar suicredeam de el cã iar mã-ntoarce-n vale.
82 ªi greu suflînd ca-n lipsã de puteri :– „Te þine strîns, cãci n-avem altã scarãieºind din lumea veºnicei dureri !”.
85 Ieºind prin gura unei stînci afarã,m-a pus sã ºed pe-un mal apoi, ºi-n finepe fix pãmînt ºi-a sale tãlpi cãlcarã.

78. Cu mare greu întoarse maestru (a). 79. ªi-aºa-l (a). 80. suind (a). 80-81. ªi caºi-un om suind s-a prins de peri/ Încît crezui. 82-84. ªi greu suflînd ca ºi-un truditca-n lipsa de puteri/ Te þine strîns, cãci n-avem altã scarã/ Ieºind din lumea veºniceidureri (b). Am trecut varianta (b) în text, unde era o lacunã, suprimînd din versul 82cuvintele : ca ºi-un trudit, pentru a pãstra ritmul. 87. ºi tãlpile (a).
68. Casius Cassius Longinus, unul din cei mai îndîrjiþi conjuraþi. Nu era deloc înalt crescut,cãci ºtim de la Cicero (Brutus, XXIX) cã, dimpotrivã, era de slabã constituþie. Poate Dantel-a confundat cu Lucius Cassius, descris de Cicero în Catilinaria III (cap. 16) ca om foartegras. 74. Pãr : ºomoiog de pãr, al lui Lucifer. 75. Gheaþa : Dante ºi Virgil coboarã printr-unpunct unde corpul lui Lucifer nu este în contact cu gheaþa Cocitului : printre pãrul dihanieiºi peretele de gheaþã. 78. Capu-n jos : ajuns în centrul pãmîntului, îºi schimbã poziþia demers pentru a ieºi în altã emisferã, ceea ce era necesar, el mergînd în direcþie perpendicularãde-a lungul trupului lui Lucifer înfipt perpendicular în puþ, cu capul jumãtate într-o emisferãºi cu picioarele în cealaltã jumãtate. 79. Cu mare greu : se întoarce cu mare greutate „fiindcãîn acel punct forþa de gravitaþie este la maximul sãu de putere” (Tommaseo). 80. Sui : pînãacum au coborît, acum începe scrisul care îi va duce la cealaltã emisferã. 81. Mã-ntoarce :din cauza schimbãrii de poziþie a lui Virgil, Dante are impresia cã se întoarce înapoi. 83. Altãscarã : cãlãtoria prin Infern înseamnã cunoaºterea groaznicelor consecinþe ale pãcatului.Faptul cã îndepãrtarea de la rãu (simbolizat în Lucifer) se înfãptuieºte folosindu-se de trupulînsuºi al lui Lucifer, care îl simbolizeazã, aratã cã trebuie sã ne folosim de pãcatul însuºi (întrucîtreprezintã o experienþã) pentru a merge spre bine. Unul din marile merite ale lui Dante a fostacela de a considera întreaga sa viaþã trecutã ca ceva armonic, providenþial, necesar ºipredestinat ; a fost acela de a recunoaºte cã nu ar fi ajuns la adîncimea aceea de concepþieasupra vieþii care se oglindeºte în Divina Comedie, dacã nu ar fi trecut prin misticismul naivdin Vita Nuova, prin rãtãcirea moralã de care stau mãrturie unele rime din Canzoniere ºi prinraþionalismul rãtãcit din Convivio. De aceea el nu reneagã nimic din trecutul sãu ºi, ca unpremergãtor al teoriilor contemporane despre experienþã, pare a spune ºi el : tot ce este, estebine, ca sãrmanul bãtrîn muzician Haendel cînd a orbit. 85. Stînci : un fel de peºterã.87. Fix : pãmînt tare. Pînã acum au fost suspendaþi în vid.
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88 Privii în sus, crezînd sã vãd, vezi bine,pe Dis cum l-am lãsat, dar îl vãzuicu tãlpi în sus întinse, stînd sub mine.
91 Cel gros de cap va crede-acum cã fuinãuc de-uimit, cã-n el putinþã nu ede-a ºti ce punct fu pe-unde eu trecui.
94 – „Ridicã-te,-ncepu Virgil sã-mi spuie,e drumul rãu, ºi lung-a noastrã cale,iar soarele spre-al terþei miez se suie.”
97 N-am fost aici în vrun palat cu sale,ci-ntr-un amurg ºi pe-un pãmînt eramcum e prin munþi în peºteri naturale.
100 – „Maestre,-am zis, pe cînd mã ridicam,’nainte ce sã ies din Iad, mã-nvaþãºi fã sã pierd eroarea care-o am :
103 cum ºade-acesta-nfipt, fãr-a fi-n gheaþã,cu capu-n jos, ºi cerul cum ajunseaºa-n curînd din searã-n dimineaþã ?”
106 – „Te crezi ºi-acum dincolo – el rãspunse –de centrul unde perii-i prinsei euai viermelui ce lumea ne-o strãpunse.
109 Cît timp mã scoboram, erai mereu.Cînd m-am întors treceam prin punctul caredin orice parte-atrage tot ce-i greu.
112 ªi-acum tu eºti sub ceru-a cãrui zarene-acoper-acel mare loc uscat,pe-o culme-a cui muri cel cu nãscare

90. întinse-n sus ºi (a). 98. -ntr-un ponor (a). 110. trecui (a).
92. El : adicã în „cel gros de cap”. 93. Ce punct : centrul pãmîntului. 96. Terþei : prima,
tertia, sexta ºi nona sînt orele de rugãciuni ale bisericii, socotite de la rãsãritul soarelui laapus : prima de la 6 la 9 ; tertia de la 9 la 12, sexta de la 12 la 3 ºi nona de la 3 la 6. Fiindaici vorba de miezul terþei, e clar cã era pe la ºapte ºi jumãtate. 107. Perii : perii lui Lucifer.108. Viermelui : Lucifer, cf. Isaia, LXVI, 24 : „Viermele lor nu va muri ºi focul lor nu se vastinge”. Foarte des în Vechiul Testament, profeþii ameninþã cu venirea acestui vierme îm-preunã cu rugina ºi cu lãcuste, toate lucruri care au fost explicate alegoric ºi viermele maiales a fost identificat cu dracul. Strãpunse : fiindcã dupã înfrîngerea îngerilor rãzvrãtiþi,cãzînd din cer pe pãmînt, îl strãpunse (pe pãmînt), pricinuind prãpastia infernalã. Pãmîntul,care de groazã se retrase din faþa lui ieºind pe cealaltã emisferã, formã muntele Purgatoriu,care este contrar Infernului ºi are formã de trunchi de con, aºezat pe baza cea mai mare, pecînd Infernul este aºezat invers, pe baza cea mai micã. 109. Erai : era încã pe cealaltã emisferã(cea borealã). 112. Cerul : cerul emisferei australe, al cãrui orizont ne ascunde din cauzacurbãrii pãmîntului emisfera borealã, zis de Dante la uscat fiindcã se credea cã pãmîntul eraîmpãrþit în douã emisfere : una a uscatului, alta a apelor (cf. Geneza, I, 10) : „Dumnezeu a zis :sã se strîngã la un loc apele care sînt dedesubtul cerului ºi sã se arate uscatul !”. 114. Culme :centrul emisferei uscate era considerat Ierusalimul, unde a murit Isus Cristos, care s-a nãscutfãrã pãcatul originar ºi a trãit în desãvîrºitã nevinovãþie. Credinþa cã Ierusalimul ar fi culmeapãmîntului îºi trage originea din epitetul „în mijlocul ginþilor”, cu care este des numit în Biblie.
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115 ºi cu viaþa om fãr’ de pãcat.Deci stai pe-opusa sfer-a-ngustei mese,pe care tu-n Giudeca jos ai stat.
118 Cînd noaptea moare-aici, dincolo ieseiar cel ai cãrui peri ne-au fost urcãriidrept scãri, stã-nfipt aºa precum fusese.
121 Din cer cãzu pe-aceastã parte-a zãrii,ºi-acel pãmînt, ce fu pe-aici, ºi-a pusde spaima lui zãbranic apa mãrii,
124 ºi-a curs spre-al nostru emisfer opusºi poate, spre-a fugi lãsã ºi-acestedeºerte locuri ºi-a zbucnit în sus.
127 Departe de Satan cam cît îi estemormîntu-ntreg, e jos aici un locdar nu vãzut, ci dîndu-þi de el veste
130 un mic pîrîu ce scoborînd pe-un scoc,de dînsul ros prin stînci crãpate-avîndu-l,se pleacã lin în cotitoru-i joc.”
133 Pe-ascunsu-i drum intrarãm deci ºi-urmîndu-l[pornirãm sã ieºim iar la luminã]ºi fãr-a ne mai sta spre-odihnã gîndul,
136 [urcarãm din adînca vizuinã,ºi-ndatã s-arãtã privirii mele,ca printr-un ochi, a cerului grãdinã]
139 ºi-aici ieºirãm spre-a vedea iar stele.

125. deºarte (a). 127. deºarte (a).
116. Mese : Dante are picioarele pe un plan circular care formeazã faþa opusã pãrþii centralea Giudecãi. 120. Precum fusese : în aceeaºi poziþie de mai înainte ºi deci faptul cã-l vezi cupicioarele în sus este o consecinþã cã ne-am schimbat noi poziþia, trecînd în cealaltã emisferã,opusã. 123. Zãbranic : pãmîntul, care înaintea cãderii lui (Lucifer) ieºea afarã din ape, despaima lui se scufundã în apã, acoperindu-se cu ea întocmai ca un zãbranic. 124. A curs : pãmîntuls-a adunat în emisfera noastrã. 126. Deºerte locuri : prãpastie infernalã. În sus : ºi a formatPurgatoriul. 128. Mormîntu- : „departe de Lucifer, cît este spaþiul vãgãunii, este o potecã (un
loc) care îþi dã veste de el, nu arãtîndu-se (cãci nu e vizibil), ci fiindcã de-a lungul ei curgeun rîuleþ al cãrui murmur se aude de departe” (Del Lungo). 130. Pîrîu : „un pîrîu care,printr-un drum pe care ºi l-a fãcut prin stîncã, se coboarã jos cu apele sale, care nu au cursdrept, ci plin de cotituri din cauza micii înclinãri” (Passerini). 138. Grãdinã : mai înaintechiar de a ieºi din Infern ochiul lui zãreºte printr-o spãrturã rotundã soarele. 139. Stele : adicãlumina zilei. Cf. Ovidiu, Metamorphoses, V, 503 : „Hic caput attollo, desuetaque sidera cerno”.Cu acest cuvînt isprãveºte Dante ºi Infernul, ºi Purgatoriul, ºi Paradisul. Este un fel de rimãla mare distanþã, cu care cele trei pãrþi ale Divinei Comedii sînt legate una de alta. Geniullui Dante e aproape matematic în pãstrarea proporþiilor. Poema este împãrþitã în trei pãrþi,strofa rezultã din trei versuri. Fiecare parte are 33 de cînturi, plus unul de introducere laînceputul Infernului, fiecare parte isprãveºte cu acelaºi cuvînt : stele.
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Prefaţă
Iatã ºi Purgatoriul. Criteriul ce l-am întrebuinþat în alcãtuirea textului,reproducerea variantelor ºi adnotare este acelaºi ca în volumul precedent. Cuprivire la care declar cã primesc propunerea domnului Barbu Lãzãreanu (înAdevãrul Literar ºi Artistic din 25 aprilie 1926), de a citi scrine în loc de scoine laInfern, IX, 127, ºi oriunde acest cuvînt revine. Ca ºi în volumul precedent, îmi faco plãcutã datorie de a mulþumi prietenului Emanoil Bucuþa, pentru completareaversurilor ºi frînturilor de vers ce lipseau în manuscris ºi revizuirea probelor detipar. Mulþumesc ºi Casei Editoare pentru sprijinul ce mi l-a dat ºi grija ce a pus-oîn executarea acestei ediþii care face cinste tiparului românesc.Cît despre mine, nu mã voi plînge dacã ºi de astã datã se va trece cu vedereamarea muncã depusã în acest comentariu, care nu-i numai o operã de compilaþie,ci rodul mai multor ani închinaþi studiului lui Dante ; ºi voi fi mulþumit de a-miîmplini juruinþa faþã de scumpa memorie a lui Coºbuc ºi de poporul românesc caremeritã o ediþie comentatã a Divinei Comedii, dupã cum ar merita ediþii comentateale clasicilor sãi, pe care încã nu le are.

Ramiro OrtizBucureºti, 4 iulie 1927
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Cîntul I
Introducere la Purgatoriu

Invocaþia(1-12)  Cele patru stele(13-27)   Cato ºi convorbirea lui cu
Virgil (28-108)  Virgil executãporuncile lui Cato (109-136)

3. geniului (a). 9. rãdice (c). 11. -ncît (a). astfel (c). 13. ce-n (a). 15. scãlda (a).

1 Lãsînd în urm-o mare-aºa grozavã,de-acum spre-a trece ape mult mai bune,vîntrele-ntinde-a duhului meu navã,
4 ºi-ncep de-al doilea regn acum a spune,în care, spre-a fi demn de cerul sfînt,umanul spirit scoarþa ºi-o depune.
7 O, Muze sfinte, cãci al vostru sînt,aci-mi renaºteþi moarta mea cîntareºi-aici puþin ridice-mi al meu cînt
10 Caliope-ajutînd cu glasu-i careizbi-n Pieride-aºa ca sã nu poatãetern spera, sãrmanele,-o iertare
13 Coloarea dulce de safir ce toatãsenina zare-a cerului curatumplea vãzduhul pînã-n prima roatã

1. Grozavã : Infernul. Aseamãnã grozãviile Infernului, descrise în partea întîi a poemului, cuo mare furtunoasã. 2. Mai bune : apele Purgatoriului. 3. Navã : cf. Convivio, II, I, 1 : „Din carecauzã, îndreptînd cîrma raþiunii mele cãtre þãrmul dorinþei mele, intru în mare cu speranþaunui drum fericit ºi a unui liman ocrotitor ºi demn de laudã la sfîrºitul cinei mele”. Se vedede aici cã imaginea navei era familiarã lui Dante. În ceea ce priveºte întreaga terþinã, e denotat seninãtatea ce rãsare din imagini ºi muzicalitatea expresiilor. 4. Regn : regat. 5. Scoarþa :scoarþa pãcatului. 8. Moarta mea cîntare : face aluzie la tonul întunecat ºi mohorît pe careprin forþa lucrurilor a fost nevoit sã-l întrebuinþeze în Infern. 10. Caliope : muza poezieiepice. 11. Pieride : fiicele lui Pieriu, pe care Minerva le-a schimbat în gaiþe pentru a lepedepsi fiindcã îndrãzniserã de a se întrece la cînt cu ea (cf. Metamorphoses, V, 338 ºi urm.).12. Spera : ascultînd cîntecul nespus de frumos al Minervei, sãrmanele Pieride înþeleserã cãerau învinse ºi cã nu puteau spera nici o iertare. 13. Coloarea.. : a se construi : „coloarea dulcede safir... mi-a revãrsat un farmec dulce-n ochi”. 15. Prima roatã : orizontul, care era socotit
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16 un farmec dulce-n ochi mi-a revãrsatcînd fui ieºit la larg din moarta boarece ºi-al meu suflet ºi-ochii mi-a-ntristat.
19 Iar mîndra stea spre-Amor îndemnãtoarefãcea tot Ostu-n zîmbet sã s-alinteslãbind a Mrenei, ce-o-nsoþea, lucoare.
22 Spre dreapta-ntors apoi, luînd aminte,alt pol, vãzui un grup de patru stele,cel nevãzut decît de-ntîia ginte.
25 Pãrea ºi ceru-nveselit de ele ;sãrac e Nordu-n vãduvia luicã-n veci nu vede-asemeni flãcãrele !
28 Sãtul de-a lor privire-apoi cînd fui,ºi-un pic spre-alt pol privii, spre partea-n carepierise Caru-acum, un moº vãzui
31 stînd singur lîngã mine, ºi de-atarerespect prin toate-i demn, cum unui tatãnicicînd nu-i datoreºte-un fiu, mai mare.

25. Pãrea cã-i vesel ceru-ntors de ele (a). 26. Oh, gol e (a). Lipsit (b). 29. ªi-un picprivii spre-alt pol, spre partea-n care (c). 33. Nu-i e dator (a).
de astronomii medievali ca primul cerc al sferei armilare. 17. Moarta boare : aerul gros,întunecat ºi plin de fum al Infernului, care întristase ºi sufletul, ºi ochii lui Dante. În toatãaceastã terþinã, ca ºi în cea precedentã, e vãditã satisfacþia lui Dante cã a scãpat de Infernºi cã se poate bucura de un peisaj atît de dulce ºi de fermecãtor ca acela care-l înconjoarã înfrumoasa dimineaþã, pe care ne-o descrie atît de albastrã ºi de luminoasã. 19. Stea : planetaVenus sau luceafãrul de dimineaþã. Dupã doctrina astrologicã a influenþelor cereºti, „aceastãplanetã”, zice un vechi comentator al poemei (Francesco da Buti), „stîrneºte simþãminte deiubire ºi de armonie printre oameni”. De altfel, chiar Dante spune în Convivio, II, 6, cã„miºcarea acestui cer (al Venerei) e plinã de iubire”. 21. Mrenei : zodia Peºtilor. -nsoþea :adicã : „slãbind, cu lumina vie a razelor sale, zodia Peºtilor care era în conjuncþie cu Venus”.Astfel, ne aratã indirect ceasul (între patru ºi cinci dimineaþa) care era cînd, în DuminicaPaºtelui (10 aprilie 1300), ieºi din Infern „spre a vedea iar stelele”. 22. Spre dreapta : înInfern, unde merge tot cãtre mai rãu, Dante coteºte mereu la stînga ; în Purgatoriu, undemerge tot spre mai bine, la dreapta. 23. Alt pol : polul antarctic. Patru stele : cu toatãprobabilitatea, mai ales fiind vorba de patru stele alegorice, aceastã constelaþie e cu totuldatoratã închipuirii lui Dante ºi nu corespunde cu nimic real. Comentatorii mai vechi aucrezut cã o pot identifica cu Crucea Sudului (constelaþia Centaurului), dar aceastã constelaþieera cunoscutã oamenilor din Evul Mediu, ºi deci Dante n-ar fi putut spune despre ea cã era„nevãzutã decît de-ntîia ginte”. Alegoric, cele patru stele reprezintã cele patru virtuþi car-dinale : prudenþa, dreptatea, tãria ºi cumpãtarea. 24. -ntîia ginte : Adam ºi Eva. Dupã pãcatuloriginar, acele stele nu mai furã vãzute de nimeni. Alþii înþeleg prin „-ntîia ginte” pe aceioameni simpli ºi virtuoºi din vîrsta de aur. 27. Nu vede : în sens alegoric : „fiindcã în lumeanoastrã n-a mai rãmas decît abia o slabã aducere-aminte a celor patru virtuþi, nu prezenþalor plinã, strãlucitoare, absolutã ºi spontanã” (D’Ovidio). 29. Alt pol : polul arctic. 30. Unmoº : Cato din Utica (nãscut în 95, mort în 46 î.Cr.), care, ca sã nu cadã în mîna lui Cezar,de dragul libertãþii îºi dãdu moartea. Dante îi iartã sinuciderea, pe care el nu o interpreteazãca pe un pãcat, ci ca pe o inspiraþie dumnezeiascã, îndepãrtîndu-se astfel de opinia SfîntuluiAugustin, care în De civitate Dei (I, 23) condamnã gestul lui Cato ca pe o slãbiciune, ºilãsîndu-se influenþat de laudele cele mari ce le aduc lui Cato Virgil (Eneida, VIII, 670) ºiLucan (Pharsalia, II, 373 ºi urm.). Considerînd deci pe Cato din Utica un cetãþean desãvîrºit,care, pentru a nu-ºi pierde libertatea, îºi jertfeºte viaþa, Dante face din el pãzitorul munteluilibertãþii (Purgatoriul), unde sufletele care au fost roabe pãcatului îºi recuceresc libertatea.33. Mai mare : a se construi : „cum niciodatã un fiu nu datoreºte mai mare respect unui tatã”.
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34 Avea o barbã lungã ºi-nspicatãcu alb, asemeni pletelor, ºi-aveape piept o duplã viþ-a lor scãpatã,
37 iar faþa-i de luminã i-o umpleadin patru stele sfinte-a lor lucoare,pãrînd cã soarele stã-n faþa mea.
40 –„Voi ce sînteþi ? Din veºnica-nchisoarede ce fugiþi pe negrul rîu în sus ?” –a zis miºcînd a feþii-onestã floare.
43 – „Ce facl-avurãþi ? Cine v-a condusieºind din hãul nopþii-ntunecatece-n veci pe-a morþii vãi osînd-a pus ?
46 Astfel sînt legile din Iad cãlcate ?Ori poate-o lege nouã-n cer s-a dat,sã-mi între-n peºteri duhuri condamnate ?”
49 Virgil acu-nceput-a sã mã-ndemnesmerit ºi-n faþã ºi-n genunchi sã fiu,ºi-mi da prin ochi, prin mîini ºi vorbe, semne.
52 Rãspunse-apoi : – „Eu nu de sine-mi viu.Din cer o Doamn-a scoborît sã-mi facãrugarea ca-nsoþind s-ajut pe-un viu.
55 Aceasta este starea-ne. Dar dacãvoinþa-þi e sã ºtii mai multe tu,nimic nu poate-a mea negînd sã-þi tacã.
58 El ultima sa noapte n-o vãzu,ci-atît de-aproape-i fu, prin el, nebunul,încît s-o vadã foarte-aproape-i fu.

40. Voi cei fugiþi din veºnica-nchisoare, cine-mi sînteþi ? (b). 43. ªi cine v-a condus,ce facl-aveþi ? (b). 45. Ce-a pus de veci pe-a morþii vãi pecete (b). 47. demne (a). Oripus-au nouã lege-n cer, cã-s demne (b). 48. spirite osîndite (c). 54. sã-nsoþesc scãpîndpe-un viu (b). 56. Mai multe (a).
36. Duplã : Dublã. 37. Umplea : faþa lui Cato e luminatã de razele celor patru stele, fiindcãel a cunoscut ºi a pus în practicã, cît timp a fost pe pãmînt, cele patru virtuþi cardinale.40. -nchisoare : Infernul. 41. Negrul rîu : Cocitul, negrul rîu infernal, care, între Infern ºiPurgatoriu, îºi croieºte drumul pe care au venit Dante ºi Virgil. 45. Ce-n veci : a se înþelege :„Care noapte a pus osînda (întunericului) pe-a morþii vãi ? (Infernul)”. 46. Cãlcate : legileIadului, dupã care pedeapsa e veºnicã ºi care interzic damnaþilor de a ieºi din Iad : „Sã lase-
-orice speranþã cine-a-ntrat” (Infernul, III, 9). 47. Nouã : ironic, deoarece Cato nu crede niciun moment cã aºa ceva ar fi cu putinþã. 48. Peºteri : aºa numeºte Dante adeseori muntelePurgatoriului ºi deosebitele lui pãrþi. Aceasta ne aratã cã el îºi închipuie Purgatoriul ca peun munte stîncos ºi plin de peºteri. 53. Doamn- : Beatrice ; cf. Infernul, III, 52 ºi urm. 54. Unviu : pe Dante. 57. A mea : voinþa. 58. Ultima noapte : în dublu înþeles : literal : „n-a muritîncã”, ºi alegoric : „nu a pierdut harul dumnezeiesc”. 59. Prin el : prin felul sãu de a se purta.Face aluzie la perioada de rãtãcire moralã ºi filosoficã a lui Dante, a cãrei mãrturie sîntpoeziile lui de iubire senzualã pentru „Pietra”, „Pargoletta”, „Lisetta” ºi cele filosofice din
Convivio, în care e vãditã tendinþa raþionalistã nu tocmai de acord cu religia. În sens literal,face aluzie la primejdia în care s-a gãsit în pãdure ºi la cele trei fiare care l-au întîmpinat.
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61 Deci fui, ºi numai adevãrul spunu-l,trimis sã-l scap, ca nu de tot sã cazã,ºi-alt drum n-avui decît acesta unul.
64 Fãcui pe-ntregul neam pierdut sã-l vazã,ºi vreau sã vadã ºi poporul pusce-aici se curãþã sub sfînta-þi pazã.
67 Ar fi prea lung sã-þi spui cum l-am condusde-a te vedea ºi-a te-auzi pe tine,puterea asta datã mi-e de sus.
70 Sã-þi placã deci a te-nvoi cã vine.El cautã libertatea, scumpul dar,cum cel ce-i moare ei o ºtie bine,
73 ºi-o ºtii, cãci pentru ea nu-þi fuse-amarmurind s-arunci în Utica vestmîntulce-n marea zi luci-va-n multu-i har.
76 Acesta-i viu, n-a rupt deci legãmîntuletern ; nici eu, cãci nu sînt în cãznire,ci-n Limbul sînt, din care-þi roagã sfîntul

64. ca (c). 66. Sã-ºi spe... (a). 69. ni s-a dat (a).
61. Fui : fui trimis. 63. Acesta : cf. Infernul, I, 91 ºi urm. 65. Poporul : a se construi : „sã vadãºi poporul pus sub sfînta-þi pazã, care aici (în Purgatoriu) se curãþã (de pãcate)”. 69. De sus :am observat în mai multe locuri în Infern aºa-zisul „oportunism” al lui Virgil ºi felul sãu dea înfrînge rezistenþa demonilor, repetînd un fel de formulã magicã, cu care se face aluzie lavoinþa divinã, care permite ºi vrea cãlãtoria lui Dante. Formula o vedem cu puþine schimbãrirepetatã de Virgil ºi faþã de împotrivirea lui Cato. Cît despre „oportunismul” lui, el constãîntr-un fel de linguºire prin care vrea sã-i arate cã a adus pe Dante în Purgatoriu numai casã-l vadã ºi ca sã-l asculte pe el (pe Cato), ceea ce nu-i adevãrat decît printr-o subtilitate,neputînd Dante strãbate Purgatoriul decît dupã ce va fi vãzut ºi vorbit cu el. 71. Libertatea :altã dovadã de oportunismul lui Virgil, ºi altã subtilitate : libertatea pe care o cautã Dantefiind libertatea sufleteascã din robia pãcatului, ºi nu aceea pentru care Cato a murit. 73. Oºtii : aceste versuri foarte frumoase sînt, dupã E. Parodi, centrul întregului poem, al cãruiînþeles mai înalt îl conþin. În ele se contopesc ºi libertatea cãutatã de Cato, ºi aceea pe careo cautã Dante, care era deplina stãpînire a voinþei raþionale asupra poftelor. Pentru Dante,cel mai mare echilibru al sufletului omenesc trebuie sã coincidã cu cel mai perfect ºi deci mailiber regim politic din lume. Divina Comedie este deci „poema liberãrii individuale, indepen-dent de forþele externe, cu toate cã acestea folosesc pentru a-ndrepta efortul colectiv cãtrefericire ºi pregãtesc mediul propice dezvoltãrii diferitelor energii individuale”. 74. Vest-mîntul : corpul. Am vãzut cã Dante trece asupra sinuciderii lui Cato interpretînd-o ca pe oinspiraþie divinã prin care libertatea pãmînteascã ºi politicã doritã de Dante se transformã –prin procedeul alegoric întrebuinþat de Bisericã în interpretarea faptelor omeneºti – în liber-tatea sufletului care nu vrea sã cadã în robia pãcatului. Adãugãm cã Francesco da Butiexplicã aceastã atitudine a lui Dante faþã de sinuciderea lui Cato cu necesitatea de a puneca pãzitor al Purgatoriului un pãgîn doritor de libertate, neputînd întrebuinþa un personajdin Vechiul Testament (fiindcã patriarhii, dupã credinþa catolicã, fuseserã aduºi în Rai de IsusCristos cînd dupã moarte se coborî în Infern), ºi nici un personaj din Noul Testament (neputîndsfinþii sta în Purgatoriu, cãci ar fi fost pentru ei o diminutio capitis). 75. Marea zi : ziuaJudecãþii de Apoi ºi a reînvierii trupurilor (dupã credinþa Bisericii catolice). 76. Legãmîntul :hotãrîrea dumnezeiascã cã cei vii nu pot pãtrunde în Purgatoriu. 78. Limbul : cf. Infernul, IV, 45.Acest „limb”, în care Dante, îndepãrtîndu-se puþin de teologia catolicã, a introdus (alãturi decopiii morþi nebotezaþi ºi de patriarhii Vechiului Testament) ºi pe poeþii ºi înþelepþii pãgîni,
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79 tãu spirit Marcia, plinã de-umilireîn ochii-oneºti, ºi-acum de-a ta s-o þii :te-ndurã deci de noi pe-a ei iubire,
82 sã-þi trec a tale ºapte-mpãrãþii ;ºi-am sã-i aduc a ta recunoºtinþãde crezi cã-i demn prin Iad numit sã fii”.
85 – „Fu Marcia, cît timp avui fiinþã,vederii mele drag-aºa, fireºte,încît îi împlineam orice dorinþã.
88 Ci-acum cã peste rîul rãu trãieºte,nu pot s-o mai ascult, cãci mi s-a scris,cînd scos eu fui, o lege ce m-opreºte.
91 Dar dac-o Doamnã sfîntã te-a trimis,cum zici, n-aºtept ochi dulci sã mã convingã,destul îmi e sã spui cã Ea mi-a zis.
94 Deci mergi ºi fã-l pe-acesta sã se-ncingãcu neted jonc ºi spalã-i faþa bineca orice pat-a ei de-acum s-o stingã,
97 cãci nici c-un fel de nor nu se cuvine,în ochii sãi, sã-ntîmpine pe solulce-i primul serv al cetelor divine.
100 Acestui munte-un ºes îi face-ocolul,pe jos, pe unde marea-l înãlbeºte,ºi mult trestiº produce-n el nãmolul.

82. printr-astea (a). 84. De crezi cã-n Iad numit (a). 93. ea (A). 100. Acest ostrov (a).
101. marea-l inundeazã (a).
nu face în realitate parte din Infernul adevãrat, fiindcã singura pedeapsã a celor ce se aflãîn el este de a fi lipsiþi de vederea lui Dumnezeu, pe care zadarnic îl doresc. 79. Marcia :Marcia, fiica consulului Lucius Marcius Philippus, soþia lui Cato, pe care o cedã prietenuluiHortensius, dupã moartea cãruia o reluã cu sine ; cf. Lucan, Pharsalia, II, 341 : „Da foedera
primi illibata tori ; da tantum nomen inane Connubii ; liceat tumulo scripsisse : Catonis Marcia”(„Redã-mi dreptul vechiului cãmin ; redã-mi numai vanul nume al cãsniciei ca pe mormîntulmeu sã poatã scrie : Marcia lui Cato”). La aceastã duioasã rugãminte face aluzie Virgil cîndspune lui Cato cã, chiar în Limb, Marcia pare a-l ruga sã o þie pentru el. 83. Recunoºtinþã :altã dovadã de oportunismul lui Virgil, care cautã a intra în graþia lui Cato, amintindu-i deMarcia ºi oferindu-se sã-i ducã veºti despre el. 88. Rîul rãu : dincolo de Aheron, deci înInfern. 90. Scos : deci, înainte de a fi fãcut paznic al Purgatoriului, ºi Cato era în Limb printreceilalþi pãgîni virtuoºi care practicaserã cele patru virtuþi cardinale. 92 : Ochi dulci : Catoa bãgat de seamã atitudinea interesat politicoasã a lui Virgil ºi, foarte discret, îi aratã c-aînþeles-o ºi cã nu era nevoie de atîtea linguºiri, cînd cãlãtoria lor era doritã de Beatrice.95. Jonc : „papurã netedã, fãrã frunze, mlãdioasã, simbolizeazã acea umilinþã care-ºi recu-noaºte propriile greºeli, se pleacã dinaintea legii, fuge de aparenþele zadarnice ºi e condiþiaprimã a pocãinþei” (Steiner). 96. Pat- : orice urmã a fumului infernal ºi a lacrimilor lui Dante,ceea ce din punct de vedere alegoric trebuie interpretat cã în Purgatoriu nu trebuie sã rãmînãîn sufletul omului pocãit nici urmã de amãrãciune de pãcatul trecut, care ar putea fi unîndemn la disperare ºi, în orice caz, ar reprezenta o piedicã a curãþirii sufletului de pãcat.98. Solul : face aluzie la îngerul care va apãrea peste puþin. 99. Serv : reprezentant. 101. Înãl-beºte : cu spumele valurilor care se frîng pe þãrm.
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103 Cãci nici o plant-acolo nu trãieºtedin cîte-au trunchi lemnos sau poartã foi,cãci nu se-ndoaie valul ce-o loveºte.
106 Dar nu-mi veniþi din nou pe-aici, apoi.Dar soarele ce iese-o sã vã-nspirece drum pe deal mai lesne-ar fi de voi.”
109 ªi-apoi pieri. Eu, gata de pornire,nimic zicînd, lîngã poet merseiºi-n ochii lui fixai a mea privire.
112 Iar el : – „Urmeazã, fiule, paºii mei !De-aici ne-ntoarcem, cãci de-aici declinãcîmpia-n jos spre marginile ei”.
115 Amurgu-nvins de-a zorilor luminãpierea fugind, aºa cã-n depãrtarevedeam ºi marea cea de tremur plinã.
118 Pe-un cîmp pustiu mergeam ca omul carecãtînd pierdutu-i drum, pînã ce nu-iajuns la el, degeaba drumu-i pare.
121 Cînd furãm ºi-ntr-un loc, în umbra cuicu soarele se luptã multa rouãcãci prea puþin o scade-arºiþa lui,
124 uºor îºi puse palmele-amîndouãVirgil pe iarba fragedã ; eu, însã,ºtiind ce vrea lucrarea lui cea nouã,
127 spre dînsu-ntinsei faþa mea cea plînsã,ºi-atunci îmi apãru coloarea viece-n Iad îmi fuse-atîta vreme stînsã.
130 Venim apoi la marea cea pustiece-n veci plutind pe ape-i nu vãzuvrun om ce-apoi ºi-ntoarcerea s-o ºtie.

110. m-am tras (A). 112. al meu pas (A). Am trecut în text variantele (a) dinversurile 110 ºi 112 pentru a restabili rima. 118. ºes (a). 120. zadarnic (c).
105. -ndoaie : aici e vãdit înþelesul alegoric explicat mai sus. 106. Nu-mi veniþi : sã nu vãîntoarceþi pe acelaºi drum. 107. Soarele : într-un imn matinal al Bisericii catolice, foarteoportun citat aici de Tommaseo, se vorbeºte de lumina aurie a soarelui rãsãrind, ce goneºteumbrele nopþii care ne rãtãciserã. Jam lux refulget aurea ; Pallens facessat caecitas ; Quae
nosmet in praeceps diu errore traxit devio. 113. Ne-ntoarcem : sã coborîm pe aici. 115. Amurgu- :lumina nesigurã ce precedã zorile, asemãnãtoare celei de amurg. 117. De tremur : sclipireamãrii din cauza jocului valurilor sub primele raze de luminã. 118. Ca omul : omul care ºi-apierdut drumul ºi, pînã ce nu-l gãseºte, e amãrît de pierderea vremii ºi-i pare cã merge înzadar. 122. Se luptã : fiind razele soarelui încã slabe, roua rezistã. 127. -ntinsei faþa : „astfelcã roua cerului – simbol, poate, al bunãtãþii divine – ºi raþiunea (Virgil) curãþã din sufletulomului pocãit amãrãciunea fricoasã (urma lacrimilor pe negreala infernalã) pe care gîndulchinuitor al consecinþelor pãcatului a lãsat-o” (Steiner). 128. Coloarea vie : a feþei lui.132. -ntoarcerea : aluzie la Ulise, care, dupã cum se povesteºte în cîntul XXIV din Infern,a strãbãtut aceastã mare, dar nu s-a mai întors.
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133 Mã-ncinse-aici cum altuia-i plãcu,ºi ce minune ! ’Ndatã ce-ºi culeseumila plantã, ea din nou crescu
136 deodatã-n locul de-unde mi-o rupsese.

133. Aici m-a-ncins (b). 134. cã de-abia (a). 135. ºi (a).
133. Altuia : lui Cato. Aceleaºi cuvinte „cum altuia-i plãcu” se repetã ºi-n cîntul lui Ulise(Infernul, XXVI, 141) ºi repetarea, într-un autor ca Dante, în care orice amãnunt îºi aremotivul ºi înþelesul lui, nu e întîmplãtoare. Între acel episod ºi primele cînturi din Purgatoriuexistã relaþia pe care am notat-o atunci. În cazul de faþã Dante, supus, triumfã, pe cînd Ulisecãzuse prin voinþa divinã. 135. Din nou : fiindcã, dupã cum noteazã aici un comentatoraproape contemporan (Francesco da Buti), virtutea nu se consumã ºi se poate comunica laoricine o doreºte ; ºi Benvenuto da Imola : „Per hoc figurat quod ex uno actu humilitatis
nascitur alius, et virtus est communis, offerens se unicuique volenti eam amplecti, et trans-
funditur ex uno in alium, nec recipit diminutionem”. Imaginea poeticã e datoratã lui Virgil(Eneida, VI, 144) : „Primo avulso non deficit alter”.
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Cîntul II
Pe „pustiul cîmp”

Sosirea îngerului care, cu luntrealui uºoarã, conduce sufletele înPurgatoriu (1-51)  Convorbirea luiDante cu muzicianul Casella. Cîntulacestuia ºi dojana lui Cato (52-133)

4. care-opusã lui, (a). 5. acum cu (a). 6. prisoseºte (a). 7. c-obrajii albi (a). 8. aizorilor, din locu-unde-am fost eu (a). de-unde stat-am eu (b).
1. Soarele : soarele rãsãrise ºi era aproape ora 6 dimineaþa în ziua de 10 aprilie. Orizonul :orizontul Ierusalimului. La acest orizont soarele (atunci în zodia Berbecului) era la apus, ºinoaptea (atunci în zodia Cumpenei) rãsãrea din partea opusã. Deci, în Purgatoriu (pe careDante ºi-l închipuia ca antipod al Ierusalimului), soarele era gata sã rãsarã. 2. Cercde-amiazãzi : meridianul Ierusalimului ºi al Purgatoriului, care e acelaºi, dupã cum acelaºie ºi orizontul a douã puncte situate la antipozi. 3. Mai sus : zenitul. 4. Opusul cerc : emisferaarcticã (a Ierusalimului). 5. Gange : adicã din orizontul oriental al Ierusalimului, care, dupãcredinþa eronatã a lui Dante ºi a Evului Mediu în general, coincide cu meridianul care taieGangele. Mãsurã : zodia Cumpenei. 6. Lunecã : „Cumpãna apare noaptea, de la 21 martiepînã la 21 septembrie, adicã de la echinocþiul de primãvarã la cel de toamnã, apoi rãsare ziua,ºi de la 21 septembrie la 21 martie trece în emisfera noastrã ziua, ºi deci nu e vizibilã. De la21 septembrie la 21 martie însã noaptea se-mplineºte, adicã e mai lungã decît ziua ºi-n acelezile Mãsura, adicã zodia Cumpenei, îi cade din mînã, adicã nu mai aparþine perioadei noc-turne” (Steiner). 9. Galbeni : în text : „portocalii”. E vorba de lumina dimineþii, care la începute albã, pe urmã trandafirie ºi roºie, ºi-n sfîrºit portocalie ºi galbenã. Ca ºi-n alte locuri,Aurora e personificatã în tînãra soþie a bãtrînului Titon (cf. Purgatoriul, IX ºi urm.).11. Rãzgîndiþi : în text : „pe gînduri”. 12. Cu gîndul : care merg cu inima ºi stau cu corpul.

1 Iar soarele-ajunsese pe-orizonulal cãrui cerc de-amiazãzi-nvãleºteîn punctul cel mai sus al sãu Sionul,
4 iar Noaptea ce-n opusul cerc roteºteieºea din Gange cu acea Mãsurãce-i lunecã din mîini cînd se-mplineºte ;
7 aºa cã albii-obraji ºi de purpurãai mîndrei Aurori, din locul meu,de multã vîrstã galbeni se fãcurã.
10 Pe malul mãrii noi mergeam mereuºi-acum, aºa cum rãzgîndiþi drumeþiicu gîndul merg, dar umbletu-l au greu.



PURGATORIUL

293

13 ªi iat-atunci, cã-n faptul dimineþiicum roºul Mars pe marea-ntunecatãadînc spre-apus strãbate-alboarea ceþii,
16 aºa vãzui – vai, sã-l mai vãd o datã ! –venind spre noi un punct de foc pe marecum nici un zbor iuþime-aºa n-aratã.
19 ªi-n timp ce vrînd sã-i fac o întrebare,mã-ntoarsei spre maestrul meu o clipã,mai luciu-l revãzui ºi mult mai mare.
22 ªi de-ambele lui pãrþi se-ntinse-n pripãºtiu eu ce alb ? ªi dedesubt acuvãzui alt alb încet cum se-nfiripã.
25 Dar ne-ntrerupt maestrul meu tãcupînã ce-ntîiul alb aripi deschiseºi atunci pe-acest luntraº îl cunoscu.
28  – „Grãbit sã cazi acu-n genunchi – îmi zise –ºi-nchinã-te ! E înger acest foc.De-acum solii de-acestea-þi sînt trimise !
31 Vezi cum respinge-orice-omenesc mijloc ;nu vrea lopeþi, nici altfel de vîntreledecît aripi spre-acest departe loc.
34 Vezi cum spre cer întinse stã cu eleºi bate-n vînt cu aripi de luminãcari n-au schimbare ca umana piele.”
37 Venind mereu deci pasãrea divinã,vedeam cum ea tot mai de foc se face,cã nu putui s-o rabd în ochi vecinã.

15. Spre-apus sclipeºte roº, prin norul ceþii (b). 17. astfel un (a). 18. Cu-atare sborvenind pe mare-o stea,/ Ce nu-i pe lume-alt sbor putînd s-o batã (b). 19-20. ªi-ntimp ce.../ Întorsei ochii-abia numai o clipã (b). Întorsei ochii spre Virgil (a).
28. te-aºterne-aci (a). 32. Vîntrele-ori vîsle ca nãierii (a). 33. aºa, corectat pe urmãîn acest (A). 34. întinsu-le-a vederii (a). 36. schimbãri (a).
În definitiv, Dante vrea sã spunã cã el ºi Virgil se gîndeau ca acela care, nesigur de drumulpe care trebuie sã-l apuce, zboarã înainte cu inima plinã de dorinþã, dar cu picioarele ori stã, orimerge încet. 14. Roºul : cf. Convivio, II, 14 : „Acest Marte usucã ºi arde lucrurile, cãci culoareasa este asemenea cu aceea a focului, ºi acesta este motivul pentru care el ne apare roºu laculoare, cînd mai mult, cînd mai puþin, dupã cum vaporii ce-l înconjoarã sînt mai deºi ori mairari”. 18. Iuþime : în text : „încît nici un zbor nu întrece iuþeala sa”. 19. Sã-i fac : lui Virgil.21. Îl revãzui : punctul de foc. 23. Ce alb : aripile îngerului conducãtor al vasului fermecatcare duce sufletele în Purgatoriu. 24. Alt alb : veºmîntul îngerului. 25. Ne-ntrerupt... tãcu :tãcu mereu. 30. De-acum : în Purgatoriu, Virgil spune, în alþi termeni, lui Dante cã nu e demirat cã în Purgatoriu va vedea îngeri, dupã cum în Infern vãzuse draci. 31. Omenescmijloc : e aici evidentã legãtura simbolicã a acestor versuri cu episodul lui Ulise din cîntulXXVI din Infern. Vasul acesta uºor, care se miºcã fãrã ajutor de vîsle sau de pînze, estecontrariul vasului greoi, cu care Ulise se încumetã a trece coloanele lui Hercule. În apelePurgatoriului nu se poate cãlãtori fãrã pericol, decît avînd harul dumnezeiesc, mijloaceleomeneºti nefiind de ajuns. În cîteva cuvinte, aceasta e semnificaþia alegoricã a acestor versuri.34. Spre cer : aripile îngerului întinse spre cer aratã cã puterea care îl împinge e harul luiDumnezeu. 36. Schimbare : nu-ºi schimbã penele ca aripile pãsãrilor. Piele : în text : „pãrul
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40 Eu m-aºternui. ªi-o luntre-aºa zburaceopri la mal, ºi-aºa de fulg fãcutã,cã nici c-un semn n-a stins a apei pace.
43 De har divin întreagã strãbãtutã,la cîrmã sta angelica solieºi morþi în luntre-avea mai mulþi de-o sutã.
46 „Cînd Israil ieºit-a din robie”,cîntau cu toþii-un singur glas, în cor,ºi psalmu-ntreg cu tot ce-ntr-însul scrie.
49 Fãcînd un semn al crucii-asupra lor,pe mal au dat nãval-aceºtia iute,iar el, precum veni, pleca cu zor.
52 Strãin acestei þãri necunoscuteºi-uimit pãrînd, în jur privea poporulcum fac acei ce vãd nemaivãzute.
55 Tutindeni soarele-azvîrlea cu zorulîn plinã zi sãgeþi ºi-arzînd fierbintegonea din miezul bolþii Cãpriorul,
58 cînd ochii ridicîndu-i noua gintespre noi, a zis : – „Rugãmu-vã, de ºtiþi,ce drum spre deal avem de-aci ’nainte ?”.
61 Iar dulcele maestru : – „Voi gîndiþicã poate noi am ºti aceastã þarã ;dar, ca ºi voi, strãini sîntem, veniþi
64 puþin ceva ’nainte-vã, pe-o scarãa altui rãu ºi-atît de aspru drumcã joc acest urcuº o sã ne parã”.

40. atîta de sb. (a). Iar el, în mal (c). 41. O luntre-opri (a). 42. senin (A). 45. ªi-nluntre morþi... mulþi avea. (b). 49. Fãcu (a). El semn fãcu al crucii-asupra (a).
50. Deci ei pe mal au dat (a). 51. sbor (a). 52. Rãmas aci (a). Pãrînd uimit de stanecunoscut (b). 53. Privea-mprejur rãmas pe loc poporul (b). 64. pe-amara (a).
65. ªi-atît de aspra cale, – a altui drum (a).
muritorilor”. 40. M-aºternui : îngenuncheai. Zburace : zburãtoare, iute. 41. De fulg : uºoarã.42. N-a stins : fiindcã sufletele n-au nici o greutate. Tot aºa ºi barca lui Flegias (Infernul,VIII, 27) numai dupã ce Dante intrã în ea pãru încãrcatã. 46. Israil : sufletele care sînt înbarcã cîntã psalmul CXIII, în care se slãveºte ieºirea miraculoasã a evreilor din Egipt ºiscãparea lor din robia lui Faraon. Vorbele psalmului sînt alegorice : evreii sînt credincioºii ;Egiptul, robia pãcatului ; Faraon, Satana. Aceste suflete, care, pocãindu-se în ceasul morþii,au scãpat ºi ele din robia pãcatului, cîntã deci foarte potrivit psalmul eliberãrii ºi al prea-mãririi milei dumnezeieºti. 49. Fãcînd : îngerul. 53. Poporul : de suflete. 57. Cãpriorul :zodia Capricornului. Cu aceste versuri Dante vrea sã arate cã soarele nu mai era la orizont,ci se ridicase pe cer. Cînd era la orizont, zodia Capricornului era la zenit ; acum ridicîndu-se,aceastã zodie declinã înspre apus. Noþiunea astronomicã e redatã în chip foarte plastic cuimaginea soarelui care cu sãgeþile lui goneºte, ca un vînãtor, Capricornul. 58. Noua ginte :acele suflete sosite de curînd. 65. A altui... drum : previne o posibilã întrebare a acelorsuflete, care-i vãd pentru întîia oarã : „Am venit printr-un alt drum, cu mult mai anevoiosdecît acela pe care aþi venit voi”.
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67 Bãgînd de seam-apoi cu toþii cumîmi suflã gura ºi cã-s viu adicã,de-uimire multã-ngãlbenir-acum.
70 Precum pe lîng-un sol ce-oliv ridicãse-ndeasã toþi s-aud-o noutateºi-a fi strivit nicicui nu-i este fricã,
73 acele umbre-aºa stãteau miratecu toate-acum, în faþa mea privind,uitînd cã merg sã spele-a lor pãcate.
76 Vãzui pe una cum porni dorindcu-atîta foc sã mã cuprindã-n braþã,cã fui miºcat ºi eu ca sã-l cuprind.
79 Nãluci ce numai par cã au o viaþã !de trei ori vrînd sã-l am la piept, bãtuide trei ori pieptu-mi, gol avînd în faþã.
82 De-uimire, cred, eu galben mã fãcui ;dar el zîmbi,-ndãrãt trãgîndu-ºi pasul,iar eu, urmîndu-mi drumul meu, trecui.
85 Duios el m-a rugat sã stau, iar glasulfãcînd sã ºtiu ce umbrã e,-l rugais-amîie-o clipã pentru noi popasul.
88 – „Cum drag în carnea morþii tu-mi erai,mi-eºti drag – a zis – ºi-acum cînd mi-e luatã.De-aceea stau. Dar tu, ce drumuri ai ?”
91 – „Casella meu ! Spre-a mã re-ntoarce-odatãaici la voi, fac calea mea de-acum ;dar cum de-a ta-i atît de-ntîrziatã ?”

67. gura (a). 69. fãcurã (a). 70. ªi cum (a).
68. Îmi suflã gura : bãgînd de seamã cã Dante respirã ºi deci nu e mort, ca ele, ci viu.70. Oliv : mãslin. În Evul Mediu, solii care aduceau o veste bunã þineau în mînã o ramurã demãslin, din care cauzã olivo (mãslin) înseamnã ºi „veste”, ºi „sol”. Cronicarul Sercambi spuneîntr-un loc : „Azi, 11 ianuarie 1377, a sosit în Florenþa un mãslin spunînd cã ai noºtri aupãtruns în Fabriano”. 78. Miºcat : îndemnat. 85. Glasul : graiul florentin. 87. S-amîie : sãprelungeascã popasul, amînînd plecarea. 88. Carnea morþii : carnea de om muritor. Sufletulcare vorbeºte – muzicianul Casella – aduce aminte lui Dante cît de mult l-a iubit cînd era încãîn viaþã. 91. Casella : celebrul muzician florentin, poate din familia De Formicis, al cãruinume e pomenit în Libro di Montaperti la anul 1260. Un alt Casella, tot florentin, îl gãsimla Bologna în 1284 ºi putea sã fie acolo chiar de la 1277, epoca ºederii lui Dante în acest oraº.Vechii comentatori, cam parafrazînd vorbele lui Dante din acest cînt, ne spun cã a fost „foartemare muzician ºi bun prieten cu Dante”, dupã cum ne spune Anonimul florentin, sau : „buncîntãreþ ºi compozitor de cîntece, aºa încît a pus pe note cîteva sonete ºi cîntece ale luiDante... ºi a fost om de petrecere, ºi a-ntîrziat de a se pocãi, complãcîndu-se pînã la urmã înpetreceri lumeºti”, dupã cum ne spune Francesco da Buti. Într-un manuscris al biblioteciivaticane (nr. 3214), la sfîrºitul unei poezii a lui Lemmo da Pistoia, e scris : „Casella a pus-ope note”, ºi acesta e singurul document care sîntem siguri cã se referã la Casella muzicianul,despre care ne vorbeºte Dante aici. 92. Aici : în Purgatoriu, dupã ce voi fi murit. 93. -ntîrzi-atã : Dante ºtia cã prietenul lui, Casella, murise de mult ºi se mirã cã abia acum sufletul luisoseºte în Purgatoriu.
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94 – „Nu-mi fu fãcut ultragiu nicidecum,cã el ce ia oricînd pe-oricine-i placede mult mi-a tot negat al mãrii drum.
97 Din justã vrere vrerea lui se face,ºi-i drept cã de trei luni el ia-ntre-ai luisã plece-oricine vrea-n deplinã pace.
100 Iar eu care pe-al mãrii mal stãtuipe unde Tibru-ncepe ca sã moarã,primit de el cu bunã vrere fui
103 din locul cãtre care-l vezi cã zboarã,cãci oriºicînd aci s-adun-oricinedin cei ce nu spre-amarul rîu scoboarã.”
106 – „Vro nouã lege dacã nu-þi reþinememoria ºi-uzul cîntului acelce-adese-a stins atîta dor în mine,
109 alinã-mi bietul suflet puþintel –aºa-l rugai –, cã-n trupu-i care moarevenind aici, mi-e truda morþii-n el.”
112 „Iubirea-n gînd cu mine vorbitoare”,aºa-ncepu ºi dulce-aºa cîntînd,cã sunã ºi-azi în mine-acea dulcoare.
115 Maestrul meu, ºi eu ºi toþi cei stîndcu el, pãreau, cã-n farmecul ce-avurã,n-aveau pe lume-altce nimic în gînd,

96. oricînd (a). 97. se (A). 99. Pe oricine-a vrut sã intre-n plinã (c). 101. în mare--a-ntrat (a). 107. -ndrãgostit (c). 109. în cîntu (c). 111. a cãii trudã (a). 115. ginte (c).
117. nimic n-aveau altce pe lume (b).
94. Ultragiu : nedreptate. 95. Cã : prin faptul cã. El : îngerul. 97. Vrere : vrerea îngerului senaºte din vrerea lui Dumnezeu, care nu poate fi decît dreaptã. 98. De trei luni : din ziuapromulgãrii jubileului, adicã din ziua de Crãciun a anului 1299. Jubileul în Biserica catolicãeste o epocã în care, în semn de bucurie pentru aniversarea unui fapt însemnat din istoriaBisericii, se concede iertarea pãcatelor celor care, dupã ce s-au spovedit ºi s-au cuminecat,merg în pelerinaj la mormîntul Sfîntului Petru sau recitã anumite rugãciuni, fixate tot deBisericã. De aceastã iertare se folosesc ºi sufletele Purgatoriului, ale cãror chinuri puri-ficatoare se scurteazã. 101. Sã moarã : unde Tibrul se varsã-n mare. Dante imagineazã cãtoate sufletele care nu sînt destinate Infernului se adunã la gura Tibrului. 104. Aci : aici, lagura Tibrului. 105. Amarul rîu : Aheronul, cel dintîi dintre rîurile Infernului, unde Carontransportã cu barca sa sufletele osîndiþilor la judecata lui Minos ; cf. Infernul, III, 82 ºi urm.106. Vro nouã lege : dintre acelea care sînt în vigoare în Purgatoriu sau sînt inerente stãriitale de suflet dezlipit de corp. Dante, care, cãutînd a-l îmbrãþiºa, s-a întors cu braþele goalela piept, a devenit precaut ºi nu mai îndrãzneºte a vorbi cu siguranþã despre ceea ce nu ºtieºi deci îl întreabã dacã e supus sau nu aceloraºi legi ca cei de pe pãmînt. 110. Care moare :în trupul muritor. În text : „fii bun ºi-mi alinã cu cîntecul tãu sufletul, care, împreunã cutrupul, venind aici (pe un drum aºa de anevoios) mi-e foarte trudit”. 112. Iubirea : primulvers al unuia din cele mai celebre ºi mai frumoase cîntece filosofice de iubire : Amor che nella
mente mi ragiona, comentat de Dante în Convivio, III. Se vede cã acest cîntec este unul dincele puse pe note de Casella, dupã cum de altfel ne spun ºi cei mai vechi comentatori ai
Comediei. 117. Altce : este efectul muzicii despre care cf. Convivio, II, XIII, 24: „Muzica
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118 ºi-atenþi la cînt ºi nemiºcaþi stãturã,cînd : – „Ce-i aici, de-umblaþi aºa de-ncete ?”,strigã deodat-onestul moº din gurã.
121 – „Ce preget e ? Ce lene-n gînd vã dete ?Urcaþi spre deal, spre-a rupe solzii-aceice-opresc pe Cel Etern sã vi s-arete !”
124 Precum, pe cînd adun-ori boabe-ori mei,porumbii ce s-adunã la mîncare,ºi fãr-a se-nguºa ca de-obicei,
127 deodatã-ºi lasã hrana, cînd le parecã vãd ceva venind ce-i înspãimîntãcuprinºi fiind de-o grijã mult mai mare :
130 aºa vãzui lãsînd ºi ceata sfîntãcîntarea ei. Spre deal fugi ’napoicum fuge-un om ce n-are nici o þîntã ;
133 ºi-n fugã mai tîrzii n-am fost nici noi.

121. zãbavã (a). 123. slave (a). 124. culeg (a). 130. vãzui în text e pus între paran-teze ºi ºters uºor. L-am pãstrat pentru cã nu stricã ritmul, punînd un punct dupã„ei” din versul 131.
atrage la sine facultãþile omeneºti, care sînt ca niºte aburi ai inimii, încît ele înceteazãaproape de la orice activitate : fiindcã atît sufletul întreg, cît ºi forþele tuturor facultãþiloraleargã cãtre facultatea simþirii, care primeºte sunetul”. Toatã scena are ceva pãmîntesccare ne face sã ne gîndim la tinereþea cavalereascã a lui Dante, la acele întruniri elegantedin jurul lui Guido Cavalcanti, la acea „Corte d’Amore” cãreia îi aparþineau Dante ºi LapoGianni cu iubitele lor, la sonetul vestit în care Dante ne descrie o cãlãtorie cu prietenii ºifemeile iubite într-o luntre fermecatã, întruniri care nu puteau sã fie lipsite ºi de farmeculmuzicii ºi la care probabil intervenea ºi Casella. Aceastã notã pãmînteascã ce revine foartedes în tot poemul ºi rãsare pe neaºteptate ºi din cele mai abstruse expuneri teologice con-stituie farmecul Comediei ºi face din ea cu totul altceva decît un arid poem teologic, cum arfi fost fatal dacã autorul ei ar fi fost numai un mare învãþat ºi nu divinul poet care e Dante.120. Onestul moº : Cato. 121. Ce lene : farmecul cîntecului lui Casella ne apare ºi maiputernic dacã ne gîndim cã acele suflete uitã, pentru a-l asculta, chiar dorul de a se purificade pãcat. Cu drept cuvînt deci Cato îi dojeneºte, arãtîndu-se scandalizat de întîrzierea lor,dar simþim cum Dante, care nu e Cato, îi iartã. Muzica ºi poezia îºi au în Purgatoriu locullor din cauza înãlþãrii sufleteºti ce o pricinuiesc, ºi poate cã Matelda, pe care o vom întîlniîn cîntul XXVIII ºi al cãrei înþeles simbolic e atît de discutat, trebuie tocmai interpretatã caun simbol al plãcerilor nevinovate ce le stîrneºte în noi poezia, dupã cum o interpreteazã mulþidintre vechii comentatori ºi cum a intuit ºi Pascoli. 122. Solzii : pãcatul e ca un fel de coajãa sufletului, care îi împiedicã vederea lui Dumnezeu ; cf. Epistola cãtre Coloseni, III, 9-10 :„...v-aþi dezbrãcat de omul cel vechi ºi de faptele lui ºi v-aþi îmbrãcat cu omul cel nou carese înnoieºte dupã chipul Celui ce l-a fãcut, ca sã ajungã la o cunoºtinþã deplinã”. 124. Adun- :ciugulesc. 126. -nguºa : blînzi ºi liniºtiþi, „fãrã a arãta obiºnuita lor mîndrie”, cum e spus întext, adicã : „fãrã a umfla penele de pe guºã, cum obiºnuiesc a face porumbeii”. 130. Lãsînd :lãsînd cîntarea.
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Cîntul III
În cîmpia singuraticã : ceimorþi în blestemul Bisericii

Lui Dante îi e fricã sã nu fie pãrãsitde Virgil ; acesta îl liniºteºte (1-45)
 Întîlnirea cu sufletele celor care aumurit afurisiþi (46-102)  Manfred dinSuabia ºi convorbirea lui cu Dante(103-145)

1. pripitã (a) ; grãbitã teamã (a). 2. acel (a). 4. fidel (a). 6. el (a)
1. Deºi : cu toatã împrãºtierea acelor suflete pe cîmp, Dante rãmase strîns de Virgil. 2. Mun-tele : muntele Purgatoriului, unde sufletele se curãþã de pãcate. 3. A noastrã : în text : „underaþiunea ne cerceteazã”, adicã : „raþiunea sau dreptatea lui Dumnezeu, care purificã sufleteleprin pocãinþã”. Coºbuc interpreteazã „raþiunea” ca „raþiunea noastrã omeneascã”. 4. Fidel :tovarãº credincios. 5-6. Cãci... : valoarea acestor versuri e mai ales alegoricã : „Cum poateomul (Dante), fãrã ajutorul ºi cãlãuza raþiunii (Virgil), sã înainteze în drumul perfecþiuniisufleteºti cãtre ispãºire, cãlãuzit numai de instinct ?”. 7. ªi-aºa : cu toate cã nu m-am înde-pãrtat de el, tot îmi pãrea cã-ºi face o mustrare cã a întîrziat cu ceilalþi pentru a ascultacîntecul lui Casella. 8-9. O, suflet... : aceste versuri au devenit proverbiale ºi se repetã chiarazi în Italia ori de cîte ori e vorba de un suflet cinstit care se aratã ruºinat pentru o greºealãneînsemnatã. Cu privire la ele, Comparetti (în cartea sa clasicã despre Virgil în Evul Mediu)observã cã Virgil, aºa cum ni-l prezintã Dante, ne apare cu mult mai aproape de Virgilulistoric decît acela pe care îl concepea mintea medievalã.ªi, într-adevãr, caracterul Virgilului dantesc este în fond astfel cum reiese din toatã poeziapoetului din Mantua : „un suflet dulce ºi blînd, care are o nobilã conºtiinþã de sine, înzes-trat cu o sensibilitate foarte delicatã, care, chiar cînd se supãrã, rãmîne plin de candoare,înþelept ºi drept ºi, chiar cînd e uºor nemulþumit de sine, roºeºte ca o fecioarã”. Acest tip

1 Deºi-mprãºtiaþi de fuga cea grãbitãpe cîmp, întorºi spre muntele acella care-a noastrã minte-n veci ne-nvitã,
4 eu stetei strîns de ducele fidel,cãci cine-ar fi condus a mea cãrareºi cum era sã sui fãrã de el ?
7 ªi-aºa-mi pãrea cã-ºi face-acum mustrare.O, suflet demn ºi nepãtat ! Ce micãgreºealã-þi face-arsuri aºa de-amare !
10 Cînd pripei care-oricãrui act ridicãnobleþea sa, el stavilã i-a pus,iar spiritu-mi, strîmtat de-avuta fricã,
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13 lãrgi atenþia ca din sineºi dus ;privii spre muntele ce-ºi face calespre cer din ape-al lumii cel mai sus.
16 Dar soarele ce-n dosul meu din valeardea, sta-n faþa-mi rupt, fiindc-aveapãrete-n trupul meu luminii sale,
19 ºi-atunci speriat mã-ntoarsei fãr-a vreacrezînd cã-s singur cînd vãzui, vezi bine,pãmîntul negru numa-n faþa mea.
22 – „De ce tot bãnuieºti ? – privind spre minemi-a zis, întors cu-ntreaga faþã, solul –,nu ºtii cã te conduc ºi sînt cu tine ?
25 E sear-acolo unde-mi zace golulvestmînt prin care-umbream cînd am trãit ;Brindis l-a dat ºi-l are azi Neapolul.
28 ªi-n faþã-mi dacã n-am nimic umbrit,mai mult decît de ceruri nu te mire,cã unu-ntr-altul razele-ºi trimit.
31 Sã rabde-asemeni corpuri chinuireºi cald ºi frig le face-Acel ce vreas-ascundã cum le dã ºi-aceastã fire.

33. sã fie-o tãinuire (a) ; Sã nu ºtim (a) ; Pe morþi îi face-Acel ca sã ne-ndre[p]te (b).
aduce foarte bine cu candidul suflet pe care Horaþiu îl recunoaºte în Virgil ºi ne aminteºtecalificativul de „Virgo” pe care unii au cãutat sã-l gãseascã în numele lui ºi pe acela de„Parthenias”, pe care-l dãdurã poetului contemporanii sãi napolitani (Passerini). 13. Dus : întext : „vaga”, care înseamnã ºi „dornicã”, ºi „rãtãcitoare”. De aici dubla interpretare a comenta-torilor, ca : „dornicã de a vedea lucruri noi” sau : „mobilã, care trece repede de la un obiectla altul”. Traducãtorul a preferat aceastã a doua interpretare. 14. Muntele : privi spre mun-tele (Purgatoriul) ce se înalþã spre cer din apele emisferei australe mai sus ca toþi ceilalþi ailumii. 17. Rupt : razele soarelui ce rãsare întîlnesc corpul lui Dante ºi-i proiecteazã umbra.18. Pãrete : piedicã, oprire. 20. Singur : fiindcã Virgil, ca spirit, nu oprea razele soarelui ºiDante nu vedea decît o singurã umbrã : pe a sa. 21. Numa- : în faþa mea, nu ºi în faþa luiVirgil. 23. Solul : Virgil. 25. Acolo : în lumea celor vii, emisfera borealã, unde fireºte e searã,fiind dimineaþã în cea australã, unde se gãsesc cei doi poeþi. 26. Vestmînt : trupul pãmîntesc.27. Brindis : în text : „Neapole îl are ºi l-a luat de la Brindisi”. Virgil a murit la Brindisi, pedrum într-o cãlãtorie spre Grecia, într-al nouãsprezecelea an î.Cr., ºi, din porunca lui OctavianAugust, trupul lui a fost transportat la Neapole (cf. Purgatoriul, VII, 6). Aici Dante ºi-a adusaminte de distihul ce se credea compus de el înainte de a muri : „Mantua me genuit ; Calabri
rapuere ; tenet nunc Parthenope. Cecini pascua, rura, duces”, ºi de ceea ce povesteºte Donatus(în Vita Virgilii) : „Ossa ejus Neapolim translata sunt tumuloque condita, qui est via puteolana
intra lapidem secundum”. Mormîntul lui Virgil se vede ºi astãzi la Neapole pe drumul careduce la Pozzuoli. 29. Ceruri : cã nu proiectez nici o umbrã e tot aºa de firesc cum firesc e cãcerurile (pe care oamenii din Evul Mediu ºi le închipuiau cristaline ºi deci transparente) nu-ºifac umbrã unul altuia, ci, din contrã, îºi transmit razele. 31. Sã rabde : a se construi : „Acel(Dumnezeu) ce vrea sã ascundã cum le dã ºi aceastã fire face ca asemenea corpuri (trupulaparent al morþilor) sã rabde chinuire, ºi cald ºi frig”. Virgil precedã obiecþia lui Dante. Cumse poate cã aceste corpuri care nu oferã rezistenþã razelor soarelui pot suferi chinurile – caldºi frig –, dupã cum el a putut vedea strãbãtînd Infernul ? ªi-i dã explicarea cã aºa e voinþalui Dumnezeu, care a dorit sã ne ascundã felul sãu de a proceda.
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34 Nebun acel ce sperã c-ar puteapãtrunde-a voastrã minte veºniciace þine pe-Unul în trei feþe-n ea.
37 Sã fiþi voi, oameni, mulþumiþi cu quia !de-aþi fi putut vedea voi totul clar,de ce-ar mai fi nãscut atunci Maria ?
40 Dar n-aþi vãzut dorindu-mi în zadarºi-atari a cãror minte-ar fi împãcat-odorinþa ce li-e-acum etern amar ?
43 Eu zic de-Aristotel, ºi zic de Plato,ºi de-alþii mulþi.” ªi-ngîndurata fruntetãcut ºi tulburat, el ºi-a plecat-o.
46 În vremea ast-am fost sosiþi sub munte,ºi-aflarãm mînecu-i aºa pieziºcã nu-s pe lume-agile tãlpi sã-nfrunte.
49 Cel mai pustiu ºi mai rîpos costiºla Lierici ºi Turbi-ar fi uºoarãºi-o largã cale-n rînd cu-acest costiº.
52 – „Mai ºtiu eu p-unde-acest urcuº scoboarã –vorbi Virgil ºi-oprire-n paºi a pus –sã-l poat-urca ºi-un om care nu zboarã ?”
55 Pe cînd privea-n pãmînt, pe gînduri dusºi-n sineºi judeca acel pãrete,iar eu cu ochii-umblam pe stînci pe sus,
58 vãzui la dreapta ºirul unei cetede spirite, spre noi pãrînd cã vine,ºi nepãrînd, c-aºa veneau de-ncete.

35. Cum face-astfel, nu voia sã rãschire (b). 39. N-avea de ce sã nasc-atunci (b).
40. pe mulþi cu-a lor dorinþ-ar fi (a) ; ªi n-aþi vãzut dorind întru zadar (b). 42. ºin-au putut ºi-etern li e spre-amar (b). 44. ªi trist mîhnita (a). 44. Tãcut ºi plin degînduri (a). 46. Într-ãst rãstimp noi am (b). 47. coasta lui cãzînd (a). 59. De umbrece spre noi pãrea (a). 60. atît (c).
34. Nebun : nebuni acei ce cred c-ar putea pãtrunde toate tainele credinþei, printre careaceea a Sfintei Treimi. 37. Quia : mulþumiþi de a cunoaºte efectele fãrã sã cerceteze cauzele.În limbajul scolasticilor, demonstraþia a priori (a efectului prin cauzã) se zicea demonstratio
propter quid ; demonstraþia a posteriori (a cauzei prin efect) se zicea propter quia (cf. Summa
theologica, I, 2, 2). 39. Nãscut : dacã firea omeneascã ar fi putut cunoaºte ºi pãtrunde toatetainele, nu era nevoie ca Sfînta Fecioarã sã fi nãscut pe Mîntuitorul, fiindcã, în acest caz, Adamn-ar fi pãcãtuit ºi n-ar fi fost nevoie de venirea lui Isus pe pãmînt. 40. Dorindu-mi : dorindzadarnic a cunoaºte cauza tuturor lucrurilor. 41. Atari : cei mai mari filosofi ai Antichitãþii.42. Dorinþa : nu cred, ca cea mai mare parte dintre comentatori (Passerini, Steiner, Torraca),c-ar fi vorba aici de „o veºnicã dorinþã de a ºti, menitã de a rãmîne veºnic nesatisfãcutã”, cide „neputinþa de a cunoaºte pe Dumnezeu, singura pedeapsã de care suferã sufletele marilorînvãþaþi din Antichitate puºi de Dante în nobilul castel din Limb”. 44. Alþii mulþi : e vãditãaici o melancolicã ºi discretã aluzie a lui Virgil cãtre sine. 47. Mînecul : coasta. 50. Liericiºi Turbia : douã oraºe, cel dintîi pe golful Genovei, lîngã Spezia, al doilea lîngã Nisa, undemuntele se apropie de mare ºi strãzile se coboarã prãvãlite ºi prãpãstioase. 51. -n rînd :în comparaþie. 56. Judeca : aprecia, cumpãnea greutatea urcuºului. 58-59. Pãrînd... ºi
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61 – „Ridicã-þi ochii cã sosesc în fine,maestre, duhuri, sã ne dea vrun sfat,de n-ai puteri sã-l afli tu prin tine.”
64 Atunci privi ºi el, ºi-asigurat :– „Sã mergem noi spre ei, cã vin ca-n silã,iar tu-n speranþa ta sã fii-ntrãmat”.
67 Deºi spre ei noi mersem poate-o milã,era-ntre noi ºi-acum o-ndepãrtarecît zboar-o piatrã dintr-o mîn-abilã,
70 cînd strîns sub poala stîncii-n nemiºcarea stat grãmadã-n loc întreg poporulcum stai ºi-observi cînd nu þi se prea pare.
73 – „Voi, cei cu bun sfîrºit ! – conducãtorulaºa-ncepu –, vã rog pe sfînta pacede care-aveþi, cred eu, cu toþii dorul,
76 sã ne-arãtaþi în care loc se facemai linã coasta spre-a sui ºi noi :cînd ºtii mai mult, mai mult ºi graba-þi place.”
79 Cum una-ntîi, cînd ies din staul oi,ori dou-ori trei, ºi, timide sã iasã,cu bot tîrît stau cele de ’napoi,
82 ce prima face toate fac, ºi leasãstau proaste-n loc, deºi nu ºtiu ce este,cînd prima stã, ºi-n coaste i se-ndeasã :
85 aºa vãzui pe primii dintre-acesteferice umbre cum pornind venirãsfioase-n chip ºi cu miºcãri modeste ;
88 ci-n clipa cînd la dreapta mea zãrirãlumina zilei ruptã-n mersul ei,iar umbra mea pe stînci cum se rãsfirã,

73. „Vã rog” a zis spre ei (b). 75. cum cred (a) ; cum (c). 80. ne-ndrãsnind (c).
87. avînd (c).
nepãrînd : fiindcã mersul lor era aºa încet, încît nu se distingea dacã umblau ori stau pe loc.63. De n-ai puteri : a se nota nuanþa de ironie ºireatã, aproape ºcolãreascã, a lui Dante faþãde maestrul ºi cãlãuza lui. Steiner vede aici un înþeles alegoric : „Aici ºcolarul a vãzut mairepede decît maestrul ºi el e cel care îl scoate din încurcãturã. Omul ajunge uneori mai repedecu simþurile decît cu raþiunea”. 64. Asigurat : încredinþat, convins. 65. Ca-n silã : alene,încet. 66. -ntrãmat : asigurat cã nu e zadarnicã. 72. Nu þi se prea pare : nu-þi vine sã crezi.73. Bun sfîrºit : care aþi sfîrºit bine. Virgil, înþelegînd motivul pentru care aceste sufleteînainteazã atît de încet – ca ruºinate cã au întîrziat cu pocãinþa lor pînã în ceasul morþii, cîndDumnezeu le-a iertat de afurisenia Bisericii –, le reîntîmpinã într-un mod foarte delicat, caºi cum ar vrea sã le arate cã n-are de ce sã le fie ruºine fiindcã, la urma urmelor, ºi ele totîn Purgatoriu au ajuns. 78. Cînd ºtii : se subînþelege : „deoarece”. Vers devenit proverbial înitalieneºte : „Chè perder tempo a chi più sa, più spiace”. 79. Cum una : în text : „cum oile iesdin staul cîte una, cîte douã, cîte trei, iar celelalte stau timide cu bot tîrît, ºi toate fac ceea ceface prima”. 82. Leasã : grãmadã. 89. Ruptã : ºi deci bãgarã de seamã cã Dante era om viu.
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91 au stat ºi s-au retras puþin, iar ceice-n urmã-le veneau, fãrã sã ºtiece cauzã au de stat, au stat ºi ei.
94 ªi-atunci : – „Fãr-a-ntreba, ºtiut vã fiecã-i viu în carne-i omul ce-l vedeþi,de-aceea-n drum lumina o sfîºie ;
97 deci nu vã mire, ci credinþ-aveþicã fãr’ de-un har ce Domnul i-l trimeteel n-ar cerca sã urce-aceºti pãreþi”.
100 Aºa Virgil. Iar capul demnei cete :– „Vã-ntoarceþi deci, iar noi venim urmînd”.ªi-apoi ºi-un semn cu-al palmei dos ne dete.
103 ªi-atunci : – „Oricine-ai fi, sã-ntorci mergînd –îmi zise-un duh – a ta cãutãturã,ºi vezi de m-ai vãzut poate-oarecînd”.
106 Eu fix privii frumoasa lui staturã ;gentil la chip ºi faþa sa bãlanãºi-avea la ochi sub frunte-o tãieturã.
109 Smerit i-am spus cã-n viaþa lui umanãeu nu-l cunosc ; iar el : – „Priveºte-anume !”.ªi sus la piept fãcu sã-i vãd o ranã.
112 ªi-apoi zîmbind : – „E Manfred al meu nume,nepot Constanþei celei mari, o ºtii ;deci rogu-te, cînd vei ieºi la lume,

92. ocupe (c). 96. Lum[ina]-n dr[um] (a). 106. Privii la el, frumoas-avea (a).
110. Eu nu ºtiu (a).

96. O sfîºie : o-ntrerupe. 102. Un semn : cã trebuie sã ne-ntoarcem înapoi ºi sã mergemînaintea lor. 103. Mergînd : „tot mergînd înainte sã-ntorci privirea ta spre mine”. 104. Dem-ai vãzut : e vorba de un rege (Manfred) care presupune cã, printre miile de persoane cel-au vãzut în viaþã, putea sã fie ºi Dante. 109. Umanã : cã în viaþa lui pãmînteascã nu l-amcunoscut. Dante se nãscuse numai cîþiva ani înaintea morþii lui Manfred. 112. Manfred :fiul natural al lui Frederic al II-lea ºi al Biancãi Lancia. S-a nãscut în 1232 ºi a domnit, carege al Neapolelui ºi Siciliei, de la 1258 la 1266, cînd a murit în bãtãlia de la Benevento(26 februarie), înfrînt de Carol de Anjou. De el sînt pline cronicile timpului, care se întrec înlaude pentru frumuseþea ºi eleganþa moravurilor lui cavalereºti, deºi nu-i trec cu vedereapãcatele ºi faptul cã a murit excomunicat de Bisericã. Cronicarul Villani (VI, 46) îl descrie :„frumos la trup ca ºi tatãl lui (Frederic al II-lea), ba chiar ºi mai mult, a fost însã pornit întot felul de destrãbãlãri. Cît se poate de darnic ºi de curtenitor, a fost foarte iubit de toþicei ce l-au cunoscut. Mai era ºi muzicant ºi cîntãreþ ºi bucuros se înconjura de jongleuri ºioameni de curte ºi concubine frumoase, ºi totdeauna era îmbrãcat cu straie verzi ; însãtoatã viaþa lui a fost epicurian, nevrînd s-audã nici de Dumnezeu, nici de sfinþi, ci numai deplãcerile trupeºti”. 113. Constanþei : fiica lui Roger I Normandul, rege al Siciliei ºi al Apuliei,ºi sorã cu Wilhelm al II-lea, soþia lui Henric al VI-lea ºi mama lui Frederic al II-lea. Uncomentator vechi, Iacopo della Lana, insinueazã maliþios : „Deoarece a fost copil natural, n-avoit sã-ºi numeascã tatãl ºi se face nepot al bunicii sale”. 114. La lume : cînd te vei întoarcepe pãmînt.
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115 frumoasei mele fete-ai cãrei fiisînt celor douã þãri mîndrii regalesã-i spui ce-i drept, de spun altfel cei vii.
118 Cînd fui ucis prin douã rãni mortale,plîngînd mã detei rob Celui ce vreacu drag sã ierte-oricui orice greºale.
121 Pãcate-avui cumplite-n viaþa mea,dar largi sînt braþele eternei Mile,încît cuprind pe-oricîþi se-ntorc la ea.
124 De-ar fi cetit în Domnu-aceste filePãstorul cosentin, cel de Clementtrimis a mã vîna-ntr-acele zile,
127 mi-ar sta la capul punþii-n Beneventºi-acum a mele oase neatinseavînd ca pazã greul monument.

115. Fete : Constanþa ºi ea, dupã numele bunicii sale, ºi soþia lui Petru al III-lea de Aragon.Fii : Frederic al II-lea, regele Siciliei, ºi Iacob al II-lea, regele Aragonului. 116. Þãri : Siciliaºi Aragon. Mîndrii regale : într-o inscripþie din Girgenti (Sicilia) de la 1293 : „Fulgidior sole,
gemina Constantia prole”. De observat aici cu cîtã dragoste vorbeºte Manfred despre fiicalui. Bine observã în aceastã privinþã Severino Ferrari, delicatul poet ºi critic, ºcolar al luiCarducci : „Manfred nu vorbeºte pentru a informa pe ascultãtor, ci pentru a-i descoperi miste-rul mîntuirii sale. Inima-i e aiurea. Din acest motiv, el ne apare ceva mai mult decît numaitipul frumuseþii bãrbãteºti ºi al virtuþilor cavalereºti : e o inimã de tatã”. 117. Altfel : ºi înrealitate despre cineva care murise excomunicat nu se putea spune ºi gîndi decît cã ar fi fostdamnat. 119. Rob : condiþie primã a mîntuirii sufletului. De observat aici subiectivismul luiDante, prin care, dupã cum a pus în Infern pe Celestin al V-lea (smeritul sihastru sanctificatde Bisericã) numai ºi numai fiindcã, prin renunþarea lui la tronul papal, a dat prilejul sã seurce pe el Bonifaciu al VIII-lea, papã vrãjmaº lui Dante, tot aºa mîntuieºte aici sufletul luiManfred, mort excomunicat ºi al cãrui loc ar fi trebuit sã fie în Infern. Aceste versuri în careManfred, cu cuvinte atît de mistice, se lasã în voia infinitei mile a lui Dumnezeu ne aduc amintesfîrºitul mistic al unei celebre poezii a unuia dintre cei mai vechi trubaduri provensali,Guilhelm al IX-lea, conte de Poitiers, în care lumescul cîntãreþ al bucuriilor pãmîntene spune :„Am fost al vitejiei ºi al veseliei, dar acum mã îndepãrtez de amîndouã, ºi mã voi duce laAcela unde toþi pãcãtoºii gãsesc adãpost. Mult am fost iscusit ºi vesel, dar Domnul nostru numai vrea. Deci acuma nu mai pot sã sufãr toate acestea, aºa mã simt de aproape de sfîrºit.Am dispreþuit toate cîte îmi erau pe plac înainte : mîndrie ºi cavalerie, ºi, fiindcã aºa e voialui Dumnezeu, renunþ la toate ºi-L rog sã mã primeascã robul Lui. Aºa renunþ la orice bucuriesau desfãtare ºi la straie strãlucite ºi blãnuri scumpe”. E foarte probabil ca Dante sã-ºifi amintit – aici, ca ºi în cîntul XXVII din Infern, unde vorbeºte (vv. 79-83) de Guido daMontefeltro – de aceste versuri ale trubadurului provensal, atît de pãtrunse de chinul uneirenunþãri complete la bucuriile pãmînteºti, fãcutã de cineva care totuºi bãuse din plin cupade aur a tinereþii ºi a iubirii. Cf. Ramiro Ortiz, „Ricordi di letture provenzali e francesi nella
Commedia di Dante”, în Rendiconti della Reale Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti
di Napoli, N. S., vol. II (1910), pp. 321 ºi urm. ºi : „Da Jaufre Rudel ai trovatori armeni”, în
Zeitschrift f. rom. Phil. XLV (1926), pp. 714 ºi urm. 124-129. De-ar fi... : Manfred a fost învinsºi omorît la bãtãlia din Benevento în 26 februarie 1266. Corpul lui, gãsit dupã trei zile(1 martie), a fost îngropat pe malul drept al rîului Calore ºi, mai precis – dupã cronicariicontemporani –, „la capul podului Valentin” ºi pe groapã a fost ridicatã „o grãmãjoarã depietre”. Însã, fiindcã acel cîmp unde fusese îngropat Manfred era „domeniu ecleziastic” ºigroapa fusese sãpatã în pãmînt sfinþit, „lîngã ruinele unei biserici”, îndatã ce papa Clemental IV-lea aflã de acest lucru, trimise pe arhiepiscopul Cosenzei (pastorul cosentin) sã scoatãde acolo cadavrul excomunicatului. ªi arhiepiscopul puse sã-l ducã dincolo de rîul Garigliano(sau Verde, cum se numea pe atunci), afarã din regatul Apuliei, pe care Manfred încercasea-l uzurpa.
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130 Ci-acum le spalã ploi ºi-un vînt le-mpinseafarã din regat pe lîngã Verdeºi-aci mi le-a-ngropat cu facle stinse.
133 Ci-atît cu-a lor blãsteme nu se pierde,încît sã nu gãseºti pe Domnul iarã,cît timp speranþa dã vrun mugur verde.
136 E drept, cã-n fine chiar de se-ndreptarãacei ce-n anatemã-le-au murit,sub rîpa asta au sã stea afarã
139 de treizeci de ori timpul ce-au trãitcu-al lor blãstem, vro pie rugãciunede nu le scade-al lor decret menit.
142 Tu vezi acum de-mi faci servicii bunefãcînd sã ºtie buna mea Constanþacum m-ai vãzut, ºi-a mea interdicþiune,
145 cãci multã ni-e la voi aici speranþa”.

132. închis (a). 133. Ci-a lor blãsteme-atîta tot nu pierde (a). 134. Pe om încît sãn-afle milã (a). 144. ªi cum mã vezi (a).
130. Un vînt : în text : „ºi vîntul le miºcã”. 132. Cu facle stinse : fiindcã murise excomunicatde Bisericã. Ritul excomunicãrii consta tocmai în a stinge lumînãrile ºi a le întoarce cãtrepãmînt, repetînd cuvintele : anathema, anathema. 133. Lor : al papei ºi al clericilor. Nu sepierde : cf. Summa theologica III, supl., XXI, 4 : „excomunicarea n-are nici un efect cîndcineva excomunicã din urã ºi mînie”. ªi Fra Giordano da Rivalta (Predici, IX) : „Sã punemcazul cînd n-ar fi fost drept ca acesta sã fie excomunicat ; nu din cauza aceasta este excomu-nicat ºi de Dumnezeu, ºi nu pierde din cauza aceasta Raiul”. Dante deci, mîntuind sufletullui Manfred, se baza pe teologie. Cît priveºte pocãirea lui în momentul morþii, cronicariine spun cã s-a zvonit cã Manfred ar fi spus înainte de a muri : „Deus, propitius esto mihi
peccatori”. 140. Vro pie : dacã vreo pioasã rugãciune a celor rãmaºi pe pãmînt nu scadepedeapsa hãrãzitã lor. 144. Interdicþiune : de a intra în Purgatoriu, înainte sã fi trecut detreizeci de ori timpul ce a trãit pe pãmînt sub anatema Bisericii. 145. Speranþa : rugãciunilecelor vii scurteazã pedepsele celor din Purgatoriu.
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Cîntul IV
Brîul întîi : leneºii

Anevoioasa urcare pe munte ºiodihna pe platoul întîi (1-54) Soarele la stîncã ºi cele douãemisfere (55-84)  Sufletele celorcare au întîrziat cu pocãinþa pînãîn ceasul morþii. Belacqua (85-139)

1. Ori plãceri ori chinuri ce-am avea (a) ; Cînd ori durere-ori chin ce l-am avea (a).
3. Atît ni-e sufletul de... în ea (a). 7. ªi-aºa, cînd omul deci aude (a). 8. Ce-i þinegîndul (a) ; cu (c).
1. Cînd : cînd, din cauza unei plãceri sau dureri care ne reþine toatã puterea sufleteascã,simþirea noastrã se concentreazã numai în ea, parcã nu mai bãgãm în seamã nimic altceva.2. A noastr- : vreo oarecare simþire a noastrã, adicã facultate a sufletului omenesc. 4. Deci :în text : „încît”. 5. Eroarea : eroarea filosofilor platonici, a maniheilor ºi a averroiºtilor, carecredeau în pluralitatea sufletelor ºi care furã combãtuþi de Sfîntul Toma (Summa theologica,I, 76-3). 6. Triplã : adicã un suflet „vegetativ”, unul „senzitiv” ºi unul „raþional”, care lucreazãindependent unul de altul. Raþionamentul lui Dante e urmãtorul : „O operaþie a sufletului,cînd e intensã, împiedicã pe o alta, ºi aceasta n-ar putea sã se întîmple dacã principiulacþiunilor noastre n-ar fi, în esenþã, unic”. 13. Sigur : clar ºi precis. În text : „De aceasta fãcuieu experienþã adevãratã”.

1 Cînd ori durerea-n noi ori voia bunãcuprinde-a noastr-oricare vro simþire,într-însa-ntregul suflet ni s-adunã ;
4 deci parcã de-alta n-are nici o ºtire.Cu-aceasta baþi eroarea care credecã sufletul e-n om cu triplã fire.
7 Deci cînd aude omul, sau cînd vedece-i þine duhul prins de-o vrajã multã,nu simte timpul ce grãbit purcede,
10 cãci alta e puterea care-ascultãºi de-alta sufletul robit þi-l ai :fãþiºã-i una, ºi-alta ca ocultã.
13 Pe-acestea sigur însumi le-ncercaipe cînd mergeam, pe Manfred ascultîndu-l,cãci soarele pe cer s-urcase mai
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16 cincizeci de scãri, ºi n-am fost observîndu-l.Cînd furãm unde-acele umbre-alesestrigarã-n cor : – „Pe-aici e ce vi-e gîndul”.
19 Spãrturi mai mari în gardul sãu adesec-un braþ de spini þãranul ºi le-astupã,pe cînd în struguri bruna faþã iese,
22 decît pe unde el întîi, eu dupã,intra Virgil pe-un gang ºi, cãlãtoripe-alt drum, de-acum lãsarãm sfînta trupã.
25 San Leo-l urci, la Noli te cobori,ºi pînã-n vîrf Bismantova e linãs-o sui pe jos, ci-aici aveai sã zbori,
28 cu iuþi aripi, zic eu, cu goana plinãa marelui meu dor, de-acela dusce-mi da speranþã ºi-mi fãcea luminã.
31 Urcam pe scocul ruptei stînci în suscã de-ambii sãi pereþi avînd strîmtoareºi-avînd genunchiu-n locul mîinii pus.
34 Pe ’nalta culme-a rîpei suitoareajunºi apoi, pe-un liber brîu ce-avea :– „Maestre,-am zis, ce drum s-alegem oare ?”.
37 – „De-acum la vale nici un pas – zicea –,ºi pîn-om da de vrunul care ºtie,mereu cîºtigã-þi munte-n urma mea”.

19. Mai mare-o gaurã-ntr-un g[ard] (a) ; Spãrtura-n gardul sãu (b). 24. de-acumlãsarãm (a). 27. ºi poþi s-o urci (a). 29. dus de-acel (a). 31. astfel (a). 32. În coateºi-n genu[nchi] urcam prin el (a) ; 35. sale (a). sale (c). 37. vale (a) ; vale (c).
39. cîºtigã-þi cale (a) ; cale (c).
16. Scãri : cincizeci de grade. Dacã se þine seama cã soarele parcurge într-un ceas cinci-sprezece grade, urmeazã cã trecuserã trei ceasuri ºi douãzeci de minute de la revãrsatulzorilor. 18. Pe-aici : „ceea ce cãutaþi”, adicã „drumul prin care se poate urca muntele mailesne”. 19. Spãrturi : drumul prin care intrã Dante ºi Virgil era atît de strîmt, încît spãrturilegardurilor, pe care þãranii le astupã cu un braþ de spini cînd se coc strugurii, sînt mai mari.23. Cãlãtori : drumul nostru ºi al duhurilor (sfînta trupã) nemaifiind acelaºi, ne despãrþirãmde ei. 25. San Leo : orãºel lîngã Urbino (în Umbria), avînd o admirabilã poziþie ºi înconjuratde rîpe ºi prãpãstii înfricoºãtoare, al cãrui urcuº e cît se poate de anevoios. Noli : mic orãºelîn Liguria, înconjurat de munþi înalþi din care, în vremea lui Dante, se cobora spre oraº undrum atît de înclinat ºi de prãpãstios, încît de-abia, ºi mai mult alunecînd, se putea intraîn oraº pe partea uscatului. 26. Bismantova : munte lîngã Reggio d’Emilia, al cãrui vîrfstîncos e foarte greu de urcat. 27. Sã zbori : cu multã trudã, tot poþi sã te urci la San Leoºi în vîrful Bismantovei sau sã te cobori la Noli pe jos ; dar aici drumul e aºa de drept, încîtnumai cu aripile ce þi le dã dorinþa vie de-a te curãþa de pãcate poþi spera sã ajungi sus pevîrf. 28. Zic eu : explicã ce fel de aripi e vorba : aripi „sufleteºti”, nu „materiale”. 29. Acela :Virgil. 32. Cã : „astfel încît aveam strîmtoare de ambii sãi pereþi ºi puneam genunchiul înlocul unde înainte fusese mîna”. Dupã cum se vede din varianta versului 31, traducãtorulvoia sã introducã în versul precedent un astfel care ar fi justificat acel cã din versul 32, careacum nu-ºi are locul. Într-o redactare anterioarã, pe care a pãrãsit-o scriind peste dînsa maiapãsat, poetul pusese : „ªi de-ambii sãi pereþi aveam strîmtoare”. 35. Liber : afarã din potecaîngustã ºi scobitã, pe un platou deschis. 37. Nici un pas : sã te sui mereu, sã nu pierzi nici
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40 Dar vîrf avea ce nu putea sã-mi fievãzut, ºi-urcuº aºa pieziº cum aiîn sfert de cerc spre centru-o mijlocie.
43 Eram trudit cînd astfel cuvîntai :– „Te-ntoarce, tatã drag, ºi mã priveºte,cã mor pe-aici de nu te-nduri sã stai !”.
46 – „Tu numai pîn-aici te mai trudeºte” –ºi-un brîu, ceva mai sus, ca semn mi-l puse,ce-ntregul deal pe-aici îl ocoleºte.
49 Aºa-mboldit de vorbele ce-mi spuse,trudit m-am tras pe brînci în urma lui,ºi-n urm-apoi sub tãlpi ºi-acesta-mi fuse.
52 ªezu aici ºi el, ºi eu ºezui,întorºi spre zori, pe-unde-am suit pe calecã-n urmã ºi-a privi e drag oricui.
55 Privii dintîi spre-al mãrii mal în valespre soare-apoi, ºi-am stat uimit vãzîndla stînga mea cãrarea roþii sale.
58 Virgil a cunoscut miratu-mi gînd,cum stau privind cã Febus vrea s-apucepe-o cale dintre noi ºi nord intrînd.
61 ªi-a zis aºa : – „Cînd Castor ºi Polucear fi-nsoþind pe cer oglinda careºi jos ºi sus lumina ºi-o conduce,

51. ºi-ãst brîu (a) ; ªi-apoi sub tãlpi (a). 53. pe drumul urcãrii (b) ; cãi (c). 54. îiplace (c). 57. cãrãrii (a) ; vãpãii (c). 58. simþi de tot (a).
un pas coborînd. 41. Vãzut : vîrful muntelui se pierdea-n cer la o înãlþime la care nu puteasã ajungã nici un ochi de muritor. 42. O mijlocie : o razã care de la mijlocul pãtratului mergeînspre centru. Aceastã razã aratã o înclinare de patruzeci ºi cinci de grade, care e destul degreu de urcat. În text : „cu mult mai mult de cum ai...”. 45. Mor : Dante e obosit, vede crescînddistanþa care-l separã de Virgil ºi se teme sã nu rãmînã singur. „În drumul pocãinþei raþiunea(Virgil) vede bine ceea ce trebuie fãcut, dar trupul (Dante) simte povara vieþii noi care îi eimpusã ºi încearcã durerea îndepãrtãrii sale de la felul obiºnuit de viaþã” (Steiner). 47. Semn :ca þintã sforþãrilor mele. 48. Pe-aici : în partea unde sînt Dante ºi Virgil. 51. Acesta : brîulpe care Virgil îl arãtase ºi care în oboseala lui i se pãrea lui Dante aºa de departe a ajunsacum sub tãlpile lui. 54. E drag : în text : „foloseºte”. ªezînd, Dante ºi Virgil se uitã înapoila drumul parcurs, ceea ce, observã Dante cu foarte multã dreptate, e adesea foarte folositor,pentru a recãpãta puteri noi de înaintare. Fireºte cã aici nu e vorba numai de drumul „mate-rial”, ci ºi de perfecþionarea „moralã”. 57. La stînga : în emisfera noastrã. Cine în emisferanoastrã priveºte înspre rãsãrit vede totdeauna soarele la dreapta ; în emisfera opusã (undeDante se gãseºte), soarele apare la stînga. De aici mirarea lui. 58. Miratu-mi gînd : motivulmirãrii mele. 60. Nord : în emisfera noastrã soarele rãsare între noi ºi miazãzi ; în Purgatoriu,între locul unde se gãsesc cei doi poeþi ºi miazãnoapte. 61. Cînd Castor : dacã soarele, carelumineazã cînd una, cînd cealalaltã emisferã, ar fi în zodia Gemenilor (Castor ºi Polux), ceeace se întîmplã între mai ºi iunie, ai vedea zodiacul învîrtindu-se mai aproape de Ursa Mare,adicã mai cãtre miazãnoapte, dacã nu vrea sã pãrãseascã vechiul lui drum. 62. Oglinda :soarele, numit „oglindã” fiindcã, dupã credinþele timpului, primeºte luminã de la sufletulîngeresc care-l mînã ºi o reflectã înspre noi. 63. ªi jos ºi sus : dupã unii comentatori : „pe cîndse urcã împrãºtie luminã în toatã emisfera cereascã septentrionalã ºi, pe cînd se coboarã, în
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64 cu mult mai mult vecin cu Ursa-Marevedere-ai roºul zodiac pe lume,de n-ai ieºi din vechea sa cãrare.
67 De vrei sã vezi apoi aceasta cum e,închipuie-þi cã muntele Sionºi-acest de-aici stau pe pãmînt, ºi-anume
70 aºa cã au un singur orizondar douã hemisfere, lunga stradãcea arsã cu-al sãu car de Faeton,
73 ãst deal pe-o parte-ar trebui s-o vadãºi pe-alta celãlalt de iai aminteºi clar tu judeci ce-am adus dovadã.”
76 – „Ei, da, maestre, clar mai înaintenicicînd nu-mi fu aºa, ce-acum discernºi ce-mi pãrea dincolo de-a mea minte.
79 Cãci cerul mediu-al cercului supernnumit Equator de-una dintre arte,ce stã-ntre nord ºi sud fixat etern,
82 ne stã, din cauza care-o spui, departeatît spre nord, pe cît de la evreise vede-ndepãrtat spre calda parte.
85 Dar vreau sã ºtiu, maestre-al meu de vrei,cît drum mai e ? Cãci suie-a coastei fruntemai sus decît s-o vãd cu ochii mei”.
88 Iar el : – „E grea, atare-i acest munte,urcarea-ntîi, ci-atît cît urci omoarãºi truda-n om, mai lesne ca s-o-nfrunte.

75. ºi judeci (a). 76. Ei da, nicicînd maestre, înainte/ Nu fuse-atîta de (b).
cea meridionalã”. 65. Roºu : din cauza soarelui cu care se întovãrãºeºte. În biserica SfîntulIoan („Battistero” din Florenþa), Dante a putut vedea o figurã a soarelui sãpatã în smalþcu inscripþia „En giro torte sol ciclos et rotor igne” – „Iatã cã eu, soarele, mã-nvîrtesc înoblicul cerc ºi mã rotesc înfocat”. De aici acel adjectiv de roºu. 68. Închipuie-þi : dupã cum,de altfel, e în realitate, cã muntele Ierusalimului ºi cel al Purgatoriului sînt la antipozi (auun singur ecuator stînd în douã emisfere deosebite), ºi atunci vei înþelege cã ecliptica soarelui(lunga stradã cea arsã cu al sãu car de Phaeton) trebuie s-o vezi pe-o parte stînd în emisferaseptentrionalã, ºi pe alta cînd stai în cea meridionalã. 71. Lunga stradã : lipseºte un „încît”.72. Faeton : fiul Soarelui ºi al Climenei. Pentru a se încredinþa cã e cu adevãrat fiul Soarelui,el îi ceru într-o zi voie sã mîne carul ºi armãsarii lui, dar, necunoscînd drumul, se apropieprea mult de cer ºi-l arse, producînd Calea Laptelui. 78. Dincolo de-a mea minte : maipresus de mintea mea. 80. Una dintre arte : astronomia. 83. Atît : fiind Ierusalimul ºiPurgatoriul la antipozi, Ecuatorul se îndepãrteazã cu atîtea grade de aici înspre nord, cucîte îl vedeau evreii de la Ierusalim îndepãrtîndu-se înspre emisfera meridionalã („caldaparte”). 88. E grea : în text : „acest munte e astfel, încît la început e greu de urcat ºi, cucît mergi mai sus, oboseºti mai puþin”. Simbolic : „drumul perfecþiunii morale la început egreu ºi din ce în ce devine mai uºor”. 90. Ca s-o-nfrunte : ca s-o-nfrunte, mai lesne omoarãtruda-n om.
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91 Cînd calea-þi va pãrea aºa de-uºoarãîncît urcarea fi-va pentru tinecum e pe-un rîu al luntrei ce scoboarã,
94 atunci vei fi la þinta cãii-n fineºi-acolo vei afla ºi-odihna datã.Nu-þi spui mai mult. Dar astea le ºtiu bine”.
97 Dar nu-i fu vorba-ntreagã terminatãºi-un glas vecin : – „Dar poate vei aveanevoie pîn-atunci sã ºezi vrodatã !”.
100 Ne-ntoarse-aceastã voce-acum spre ea,ºi-n stînga-ne vãzurãm o pietroaie,ce-ntîi nici eu ºi nici el n-o vedea.
103 Am mers la ea. ªi-n dosul ei o droaiede duhuri sta, subt umbra ei, trîntitãcum face-un om cînd multã lene-l moaie.
106 Din ele-o umbrã, ce-mi pãrea truditã,ºedea ºi-avînd genunchii-mbrãþiºaþiþinea-ntre-aceºtia faþa ghemuitã.
109 – „O, dulce tatã, dintre-aceºti culcaþipriveºte,-am zis, pe cel mai leneº, caresã juri cã ei cu lenea-s cununaþi !”

96. ºtiu acestea bine (b). 97. nu-i fu (a). 98. ca sã ai (b). 100. Întorºi de (a) ;Ne-ntoarse-atunci spre el vorbitul graiu (b). 102. nici el nici eu n-observai (b).
103. stînd o (a). 108. -ndesuitã (a). 111. În text, din nebãgare de seamã : el (A).
93. Al luntrei : drumul unei luntre care coboarã tîrîtã de curent. 95. Datã : datã de Dumnezeusufletelor care au parcurs tot drumul curãþirii morale. 96. ªtiu bine : „asigurarea e astfel cãexclude orice îndoialã” (Torraca). 99. Sã ºezi : felul cam ironic ºi sceptic cu care acest sufletîntrerupe cuvintele pline de încredere ºi de optimism ale lui Virgil ºi atitudinea ce o are,trîntit la umbra unui pietroi, îmbrãþiºîndu-ºi genunchii, ºi mai ales cuvintele pe care le vaspune pe urmã : „Tu du-te cã eºti tare” ºi : „Ce mi-e bun urcatul ?” ne aratã în mod admirabilpe omul leneº ºi sceptic, care se-ntreabã mereu : „La ce bun ?” ºi nu numai cã nu acþioneazã,dar îºi bate joc de cei care se trudesc sã ajungã la un ideal de perfecþionare moralã. 106. Oumbrã : Belacqua, fabricant de lãute, chitare ºi alte instrumente muzicale cu coardã. Despreel ºtim, în urma cercetãrilor lui S. Debenetti, cã se chema Duccio, era fiul unui Bonavia mortînainte de 1293 ºi cã Belacqua nu reprezintã decît o poreclã. Despre el, vechiul comentatoral poemei Anonimo fiorentino ne spune cã „era cel mai leneº om care ar fi existat vreodatã,încît se povestea cã se ducea dimineaþa la prãvãlie ºi se aºeza jos fãrã sã se scoale decît cîndvrea sã se ducã la masã ori sã se culce. Trebuie sã ºtim cã autorul era foarte bun prieten cuel ºi mult îl dojenea de aceastã lene a lui, aºa încît într-o zi Belacqua i-a rãspuns cu cuvintelelui Aristotel : «Sedendo et quiescendo anima efficitur sapiens». La care autorul îi rãspunse :«De bunã seamã cã, dacã ºezînd omul devine înþelept, nimeni n-a fost vreodatã mai înþeleptca tine !»”. Muzicianul Casella ºi fabricantul de instrumente muzicale Belacqua fac parte dincercul acela de prieteni ai lui Dante „pe care luptele politice nu-i tulburarã ºi au putut sãretrãiascã aici în douã convorbiri afectuoase ºi cordiale fãrã ecoul vreunei patimi. Sînt douãrãmãºiþe ale trecutei ºi înfrîntei tinereþi poetice ºi cavalereºti a lui Dante” (Steiner).110. Care : în text : „Priveºte pe acela care se aratã mai leneº decît dacã lenea i-ar fi sorã”.Între care ºi sã juri trebuie subînþeles probabil un te face : „care te face sã juri”. 111. Cunu-naþi : de observat tonul vesel, glumeþ al lui Dante, care se poate spune cã e laitmotivulîntregii convorbiri cu Belacqua, om de altfel spiritual ºi el, ºi – deºi meseriaº – destul de cult,
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112 S-a-ntors ºi ne-a privit, mai cu-ndemnare,dar nu mai sus de ºold, aºa-ntr-un fel,ºi-mi zise-apoi : – „Tu du-te, cã eºti tare !”.
115 Atunci l-am cunoscut. ªi puþinteldeºi pe-ai mei plãmîni truda stãpînã,ea nu m-opri sã nu mã duc la el.
118 Cînd fui aproape,-abia mai sus de mînã’nãlþîndu-ºi ochii-a zis : – „Vãzuºi tu cumpe stînga Feb teleaga lui ºi-o mînã ?”.
121 Cuvîntu-i scurt ºi-al feþei leneº drummi-aduserã puþin surîs pe buzã,ºi-am zis : – „Belacqua, nu te plîng de-acum !
124 Dar spune-mi tu, ce lene-aºa de-ursuzãte-a prins aici ? Îþi faci tu-ndãtinatultabiet al tãu ? Aºtepþi vro cãlãuzã ?”.
127 Iar el : – „Ei, frate, ce mi-e bun urcatul ?Cãci tot nu m-ar lãsa la prag divinulportar sã intru spre-a-mi spãla pãcatul.
130 Cãci are-ntîi sã-mi facã-n jur seninulatîtea roþi ca-n viaþa mea trecutã,cãci pînã-n moarte-am tot împins suspinul.

112. dar ridicare (a). 113. Mai sus de coapse faþa nu-i fãcu (a). 114. Tu sui, cã tueºti (b) ; Sue. Mergi tu, (b) ; Sui tu (c). 115. Memoria mea atunci îl cunoscu (a).
116. ªi-oricît suflarã truda (a). 118. cînd fui aproape (a). 119. nãlþîndu-ºi ochiiabia (a) ; deci (c). 120. carul soarele ºi-l (c). 122. Mi-au pus puþin surîs (a) ; Mi-auîncreþit puþin surîs (b). 130. Cãci are-ntîiu sã[...]-n jur (a).
cum se poate argumenta din glumeþul lui citat aristotelic. Mult trebuie sã-l mai fi distrat peDante prietenia acestui meseriaº ºi lenea lui inteligentã ºi aproape filosoficã, atît de contrarãfirii active ºi pãtimaºe a poetului, ºi un reflex al acestor ceasuri vesele petrecute în prãvãliafabricantului de lãute – unde, poate, fãcu întîi cunoºtinþã cu acel Casella care trebuia sã-ipunã pe note canþonele lui cele mai frumoase – se aratã în acest cînt al Purgatoriului, atîtde neobiºnuit de vesel ºi de senin. 113. ªold : ca sã nu ridice prea mult capul. 114. Tare :Belacqua a auzit ceea ce Dante a spus lui Virgil, cã adicã el pare a fi cununat cu lenea, ºi, cuspiritul lui prompt de meseriaº florentin, îi rãspunde : „Nu te gîndi la mine, du-te tu, cã eºtimai grozav”. 115. Atunci : la rãspunsul acela înþepãtor. 116. Deºi : deºi truda era stãpînã peai mei plãmîni. 118. Mînã : tot din lene, ca ºi în versul 113 : „nu mai sus de ºold”. 119. Vãzuºi :ca ºi cum ar spune : „Tu, care eºti aºa mare învãþat, þi-ai fi închipuit vreodatã una ca asta :soarele sã-ºi mîne cãruþa la stînga ?”. Întrebarea e foarte fireascã : Belacqua îºi pãstreazãpersonalitatea de meseriaº flecar ºi iscoditor ºi în Purgatoriu. Dupã cum la Florenþa, laapariþia lui Dante în pragul prãvãliei, îl întreba dacã ºtie ce s-a întîmplat în Mercato sau SanProcolo cu acea aviditate de-a povesti a celui ce-i stãpîn pe o noutate ºi nu vrea s-o spunãnumaidecît fãrã sã aþîþe curiozitatea ascultãtorului, tot aºa ºi aici, în Purgatoriu, îl întreabãdacã ºtie noutatea zilei. Soarele la stînga, care pentru Dante reprezintã un interes ºtiinþific,astronomic, pentru Belacqua e o simplã distracþie. 121. Drum : trãsãturile feþei. 122. Surîs :aducîndu-ºi aminte cã tot astfel era ºi pe pãmînt. 123. Nu te plîng : fiindcã te-am vãzut înPurgatoriu ºi am deci siguranþa cã vei fi mîntuit. 128. Lãsa : pedeapsa celor ce au întîrziatpocãinþa fiind de a aºtepta în Ante-Purgatoriu atîþia ani cîþi au trãit în pãcat, înainte de aavea voie sã înceapã drumul de ispãºire. Deci lenea acestor suflete reprezintã aici o pedeapsã,iar nu stãruinþa lor în acest pãcat. 130. Seninul : cerul, soarele. 132. Împins : mînatde pocãinþã.
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133 ªi-o rugã pîn-atunci de nu-mi ajutã,ieºind din inimi dragi Celui de Sus,ce poate-a mea, cea-n ceruri neplãcutã ?”.
136 Virgil era plecat, ºi-urcînd mi-a spus :– „Porneºte-acum ! Vezi, soarele e-n foculde-amiazi pe cer, ºi-n marginea de-apus
139 al nopþii-amurg acoperã Marocul”.

136. Virgil îns-a plecat (a). 138. De-amiazi pe-al nostru cer, ºi-n cel de-apus (b).
139. Pulpana nopþii (a) ; Piciorul (a).
135. A mea : ruga mea. Neplãcutã : fiindcã e rugãciunea unui suflet încã necurãþit de pãcate.ªi în aceste cuvinte se observã, împreunã cu oarecare nuanþã de melancolie, acel scepticismparticular oamenilor leneºi. 137. Soarele : fiindcã a parcurs încã patruzeci de grade, soarelee acum pe meridianul Purgatoriului, ºi noaptea se întinde asupra emisferei boreale : e deciamiazã. 138. Marginea : ultimul þãrm occidental al emisferei nordice. 139. Amurg : întunericulnopþii. Marocul : pentru a arãta cu o þarã din bazinul Mediteranei emisfera noastrã.
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Cîntul V
Ante-Purgatoriul. Brîul

al doilea : leneºii

Dojana lui Virgil pentru distracþia lui
Dante (1-21)  Întîlnirea cu sufleteleacelora care, murind uciºi, s-au întors
la Dumnezeu (22-57)  Convorbireacu Iacopo del Cassero, Buonconteda Montefeltro ºi Pia dei Tolomei(58-136)

6. ºi (a). el în (A) e pus între paranteze.
1. Acele umbre : sufletele leneºe din brîul întîi al Ante-Purgatoriului. 5. Dedesubt : Dante,care mergea dupã Virgil pe urcuº ºi deci era mai jos decît el. 6. Se conduce : nu numai fiindcãaruncã umbrã ca trupurile oamenilor vii, dar ºi în celelalte, ca de pildã (cf. Infernul, XII, 80-82)prin faptul cã picioarele lui, umblînd, miºcã pietrele, se poartã nu ca o umbrã, ci ca un trupviu. 9. Eu ºi... : eu ºi umbra mea, care stîrnea uimirea lor. 12. Murmurã : cu acest cuvîntDante nu se referã la sunetul vorbelor, fiindcã, din contrã, umbra strigase, ci la cuprinsul lorfãrã însemnãtate. Este vãdit aici un oarecare dispreþ al lui Virgil pentru lenea acestor suflete.Ca bunã cãlãuzã ce este ºi mereu cuprins de responsabilitatea ce o are, Virgil se teme cãDante s-ar putea molipsi de acest pãcat ºi ar întîrzia în drumul lui spre ispãºire. 14. Ca unturn : versuri devenite proverbiale în textul italian. Aceastã dojanã a lui Virgil pare pentru

1 Lãsînd acele umbre ºi plecînd,urmam deci urma dulcelui meu duce,cînd, dindãrãt, cu mîna arãtînd,
4 un duh : – „Ia vezi, cã parcã nu strãlucelumina-n stînga celui dedesubtºi ca ºi-un viu el pare-a se conduce !”.
7 Cînd m-am întors, vãzui cã ne-ntreruptfixat eram de-a lor cãutãturãeu : eu ºi jos al zilei luciu rupt !
10 Atunci Virgil : – „Ce gînd nebun te furãîncît ºi-urcãrii-acum zãbavã-þi face ?De-aceºti de-aici ce-þi pasã ce-ºi murmurã ?
13 Urmeazã-mã, iar ei ºopteascã-n pace !Fii tare ca un turn ce nu-ºi clãteºtecoroana-n vînt, de-ar bate-oricum îi place.
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16 Cãci omu-n care-apururi se goneºteun gînd pe-alt gînd, delungã þinta lui,cãci unu’ pe-altu-n fugã se slãbeºte”.
19 Eu ce puteam, decît cã : – „Viu !” sã spui ?ªi-am spus, ºi-acel obraz puþin avîndu-lce-adese face demn sã ierþi oricui.
22 Pe munte-n acest timp, încunjurîndu-lvenea spre noi, puþin mai sus, poporcîntînd un Miserere-n cor cu rîndul.
25 Dar cînd vãzurã cã eu pui zãvorluminii cu-al meu trup, schimbarã glasulºi-un lung ºi sarbãd „O” fu cîntul lor.
28 Iar doi din ei îºi ºi-nteþirã pasul,spre noi, spre-a ne-ntreba, ca o solie :– „În care cerc vi-e dat aici popasul ?”.
31 Virgil atunci : – „Vã-ntoarceþi, ºi le fieacestea celor ce-au rãmas ºtiute :cã-n trup acesta-i om în carne vie.
34 Din cauza umbrei lui, de-au stat umplutede-uimire aºa, atît mai am de spus :onoare-i daþi, cãci poate sã v-ajute !”.

20. puþin (c). 22. ãst rãstimp (a). 23. mai sus puþin (c). 24. Miserere cîntîndu-l (a).Pe rînd un Miserere-n cor cîntîndu-l (b). 26. mutîndu-ºi glasul (b). 27. Un lung (a).În lung ºi sarbãd O (b). 29. sã-ntrebe-n formã de solie (b). 31. ºi sã ºtie (a). 32. Celorce v-au trimis (a). 36. Sã-i dea respect (b).
noi cam neaºteptatã. De fapt, Dante prinde ocazia pentru a-ºi arãta dispreþul pentruaceia care se lasã abãtuþi din drumul lor din fricã de gura lumii ºi se aratã în aceastã com-paraþie drept ºi neînduplecat ca un turn în zadar bãtut de furtunã, dupã cum fu ºi în viaþã.17. Delungã : îndepãrteazã. 19. Decît : decît sã spui : „Iatã-mã cã nu mã mai opresc ºiviu dupã tine”. 20. Obraz : avînd puþin înfãþiºarea omului ruºinat ºi pocãit de greºeala lui.22. Pe munte... : a se construi : „În acest timp venea spre noi pe munte (dar) înconjurîndu-lpuþin mai sus, o mulþime (popor) cîntînd în cor, rînd cu rînd (vers cu vers) un Miserere.”24. Miserere : psalmul LI : „Ai milã de mine, Dumnezeule, în bunãtatea Ta ! Dupã îndurareaTa cea mare, ºterge fãrãdelegile mele ! Spalã-mã cu desãvîrºire de nelegiuirea mea ºi curã-þeºte-mã de pãcatul meu !...”. În fiecare brîu al Purgatoriului sufletele cîntã un psalm, un imnsau o rugãciune ale Bisericii, muzica ajutînd aici la înãlþarea sufletelor spre Dumnezeu ºifolosind ca mîngîiere a chinurilor ce le îndurã pentru a se curãþi prin ele de pãcate. E vorbaînsã de muzica „religioasã”, nu „profanã”, ca cea a lui Casella, care a stîrnit dojana lui Cato.25. Pui zãvor : opresc lumina, fac umbrã. 27. O : „încetarã de a cînta psalmul pocãinþei ºitoate împreunã izbucnirã într-o exclamaþie de mirare, care ieºi într-un sunet lung ºi schimbatdin cauza uimirii” (Casini). 29. Ca o solie : fiindcã cei doi, care se îndepãrtaserã din ceatacelorlalþi, vorbeau în numele tuturor. 30. Cerc : cu toate cã sufletele au bãgat de seamã cãunul dintre ei e viu, totuºi cad în greºeala de a crede cã sînt ºi ei suflete menite sã-ºiispãºeascã pãcatele într-un anume cerc al Purgatoriului. 31. Vã-ntoarceþi : „întoarceþi-vã(voi doi, care aþi venit sã ne vorbiþi în numele tuturor) ºi spuneþi celor ce-au rãmas ºi v-autrimis la noi drept solie cã acesta care e cu mine e un om încã viu”. 36. V-ajute : aducînd vestedespre voi jos pe pãmînt, cînd se va întoarce, ºi fãcînd ca rudele sã vã scurteze chinurile cu
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37 Eu n-am vãzut mai iuþi nici meteoriis-aprindã-n faptul serii-a bolþii slavã,nici soarele topind în august norii,
40 cum ei au curs la deal fãrã zãbavãºi cum, ajunºi, pornirã-n jos poporulcum fãr’ de frîne curã-n cîmp o stavã.
43 – „Sînt mulþi aceºti ce vin acum cu zorul –vorbi Virgil – ºi toþi cu vro rugare,deci mergi încet ºi-ascultã-le-n mers dorul.”
46 – „O, tu, acel ce spre fericea starete duci cu trupul ce din mamã-l ai –strigau venind –, fã-þi grabei alinare
49 sã vezi de nu cunoºti pe vrunul, vai,spre-a duce despre el în lume ºtire ;de ce tot mergi mereu, de ce nu stai ?
52 Noi toþi murirãm moarte-ntru cumplireºi pînã-n moarte-am tot fãcut pãcateºi-atunci ne-a luminat cereasc-albire
55 încît, cãindu-ne,-am ieºit iertatedin viaþa noastr-amici cu Dumnezeu,ce-acum prin dorul de-a-L vedea ne bate !”
58 – „Oricît vã tot privesc – rãspunsei eu –,nu pot sã vã cunosc. Dar de vã placesã fac, aleºi pãrtaºi, ce pot sã vreu,
61 vorbiþi, ºi vreu sã fac, pe sfînta pacepe care, alergînd din sfere-n sfere,s-o cat ãst duce ce-l urmez mã face.”

41. cum ºi porni (a) ; cum ei se-ntrec (b). 51. Ah Doamne ! Ce tot mergi (a). 53. fãp-tuit (c). 63. Ast Duce ce-l urmez s-o cat mã face (c).
rugile lor. 37. Meteorii : „n-am vãzut niciodatã stele cãzãtoare despicînd la începutul nopþiiseninul cerului cu atîta iuþealã ºi n-am vãzut soarele topind în august nori atît de repede,cum...”. 42. Stavã : herghelie. 45. Încet : ca sã-i poþi asculta pe toþi. -n mers : „dar fãrã ate opri”. Acelaºi Virgil care adineaori a certat pe Dante fiindcã se oprise s-asculte, aici îlîndeamnã sã meargã mai încet pentru a asculta rugãciunile acelor suflete care i se pare cãmeritã toatã atenþia ºi bunãvoinþa lui. 46. Fericea stare : mîntuirea sufletului ºi cucerireafericirii veºnice a Raiului. 47. Cu trupul : „nu ca noi, numai cu sufletul, dar ºi cu trupul ce-lai din naºtere”. 48. Alinare : „umblã mai încet”. 51. De ce : sufletele s-ar fi aºteptat ca Dantesã se opreascã ; vãzînd cã tot merge ºi neºtiind cã Virgil îl îndemnase a nu se opri, ei credcã nu voieºte sã le asculte ºi devin rugãtoare, întrebîndu-l „de ce, de ce... ?”. 52. -ntru cum-plire : „n-am murit de moarte bunã, am fost uciºi”. 53. Am fãcut pãcate : „nu ne-am pocãit,am stãruit în pãcat”. 54. Albire : harul dumnezeiesc. 57. Ne bate : „care Dumnezeu acumane munceºte cu dorul de a-l vedea”. În Purgatoriu n-au loc „pedepse” ca în Infern, ci numai„chinuri ispãºitoare” pentru curãþirea sufletului de pãcat. 58-63. Oricît... mã face : ºi eu amrãspuns : „Oricît vã privesc, nu izbutesc sã vã cunosc. Dar dacã, o, aleºi pãrtaºi (o, voi care
aþi avut parte de fericirea de a vã mîntui sufletul), vã place sã fac ceea ce pot, voi vorbiþi, ºiam sã vã îndeplinesc dorul, pe acea sfîntã pace (a sufletului) pe care acest duce pe care-lurmez mã face s-o caut alergînd din sfere în sfere”. 62. Din sfere-n sfere : din lume-n lume,
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64 Iar unul a-nceput : – „În buna-þi vrerenoi credem toþi, chiar fãrã jurãminte,de n-o fi poate-un caz sã n-ai putere.
67 Eu unul deci, a toþi mai înainte :de-i mai vedea tu þara dintre statullui Carlo ºi Romagna, ai aminte,
70 te rog, ºi-n Fano fã-mi atît cu sfatulcã doar prin rugi ei poarta-mi vor deschide,sã-mi pot spãla cumplit ce-l am pãcatul.
73 De-acolo fui ; dar rãnile perfidece scurser-al meu sînge-n care-am stat,îmi furã date-n þãri antenoride,
76 în cari eu mã credeam cã-s mai vegheat.Un d’Esti mi-o fãcu-ntr-o urã caremai mult-a fost, decît îi fu iertat.
79 Spre Mira însã de cãtam scãpare,ajuns de ei la Oriac cînd fui,aº fi ºi-acum la cei ce au suflare.
82 Fugii spre bãlþi, ºi-aci-ncurcat cãzuiîn trestii ºi nãmol, ºi desfãcutãîn lac de sînge viaþa mi-o vãzui”.
85 ªi-alt duh apoi : – „Cum vrei sã-þi vezi umplutãdorinþa ce te-a-mpins pe dealul sfînt,cu buna mil-a mea tu mi-o ajutã.

66. aºa (a) ; aºa (c). 78. a fost (a). 80. Cînd eu (a). 87. Pe-a mea (a).
dintr-un regat într-altul al lumii de dincolo de mormînt, adicã : prin Infern, Purgatoriu ºiParadis. 64. Iar unul : Iacopo del Cassero din Fano (Marche). A fost podestà în Bologna ºi,fiindcã Azzo d’Este vrea sã punã stãpînire pe oraº, el nu numai cã s-a împotrivit persecutîndîn timpul cîrmuirii sale pe toþi partizanii marchizului Azzo, dar îl bîrfea mereu, spunînd cãera fiul unei spãlãtorese, din care motiv Azzo puse în 1298 pe niºte sicari sã-l omoare, pecînd, de la Veneþia, unde venise din Fano pe mare, se ducea la Milano, unde fusese chematca podestà. 68. Statul : marca din Ancona, între Romagna ºi regatul Neapolelui stãpînit deCarol de Anjou. 71. Poarta : poarta Purgatoriului. Deschide : rugãciunile celor vii scurteazã –dupã credinþa Bisericii catolice – muncile sufletelor din Purgatoriu. 74. Am stat : cînd eramviu. Era opinia comunã cã sîngele ar fi cuibul sufletului. O altã interpretare, dupã noi greºitã,ar înþelege (cum face, se pare, ºi traducãtorul) cã atît de mult sînge se scursese din rãnile lui,încît ºedea în el. 75. Antenoride : þinutul oraºului Padova, al cãrui întemeietor se credea afi troianul Antenor, tovarãºul lui Enea în fuga din Troia. 76. Vegheat : „mai sigur, mai laadãpost de rãzbunarea lui Azzo”. Fãcuse dinadins cãlãtoria pe mare de la Fano la Veneþia casã nu treacã prin þinuturile Ferrarei, supuse duºmanului sãu. 78. Iertat : mai mare decît secredea. 79. Mira : „dacã, în loc de a fugi spre bãlþi, aº fi apucat drumul care de la Oriago,trecînd prin Mira, duce la Padova, aº fi scãpat cu viaþã ºi aº trãi încã ºi azi pe pãmînt”.82. Bãlþi : chiar acum localitatea aceasta, unde rîul Brenta coteºte brusc, se cheamã, de laºeful sicarilor care-l omorîrã pe Iacopo del Cassero, „cotitura lui Marcon”, dupã cum a relevatGuido Mazzoni. 85 : cum îþi doresc ca sã-þi vezi satisfãcutã dorinþa de ispãºire care te-aîmpins pe sfîntul deal al Purgatoriului, dar împlineºte-mi ºi tu dorinþa ce-o am, ca sã duci suspe pãmînt veste despre mine ºi sã faci cunoscut felul morþii mele.
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88 Din Montrafeltre-am fost, Buonconte sînt ;Giovana ºi-alþii grija nu mi-o poartã,de-aceea-mi port eu ochii-aci-n pãmînt”.
91 – „Dar ce-ntîmplare,-am zis, sau care soartãte-a dus departe-atît de Campaldin,cã nu ºtim unde-þi zace haina moartã ?”
94 – „Oh – zise el –, din jos de Casentino gîrlã e, ºi-Archiano e chematã,din sus de schit nãscutã-n Apenin.
97 Spre locul unde-i cu-Arno mãritatã,fugii pe jos, însîngerînd pãmîntulcu ce-mi scurgea strãpunsa beregatã.
100 Aci-mi pierdui vederea, iar cuvîntuldin urm-al Maicii nume-mi fu, ºi-apoiacolo gol lãsatu-mi-am veºmîntul.
103 Eu spui ce-i adevãr, tu-l du-ntre voi :m-a prins un înger, îns-al tãu, Inferne,strigã spre cel din cer : «Tu mã despoi !
106 Ai dus, din el ce-avea dintre eterne,rãpindu-mi-l c-o biat-oftare bunãdar celeilalte-altfel îi voi aºterne !».
109 Tu bine ºtii,-n vãzduhuri cum s-adunãvaporii uzi ce-n ploi se-ntorc de-ndatã,ce-urcînd ajung în frigul de sub lunã :

93. Ca (a). 101. Ce-al Maicii nume-l terminai (a). 110. Ce ajung (a).
88. Montrafeltre : Buonconte da Montefeltro, fiul acelui Guido pe care l-am întîlnit în cîntulXXVII al Infernului. A fost cãpetenia aretinilor (cetãþeni din Arezzo – atunci în Toscana) ºia murit în bãtãlia de la Campaldino (11 iunie 1289). Dupã bãtãlie, trupul lui nu s-a pututgãsi. Acest amãnunt a excitat foarte mult fantezia florentinilor, care au continuat a vorbitimp îndelungat despre moartea lui. Folosindu-se de aceastã stare sufleteascã ºi de situaþialui privilegiatã de cãlãtor în regiunile de dincolo de mormînt, care a putut afla de la morþiiînºiºi atîtea lucruri rãmase obscure ºi tãinuite pentru contemporani, Dante, dupã cum nãsco-ceºte pasionata scenã de dragoste între Francesca ºi Paolo, ca ºi aceea întunecatã a conteluiUgolino, aici satisface curiozitatea popularã a florentinilor, arãtîndu-le din ce cauzã trupullui Buonconte nu s-a gãsit. 89. Giovanna : soþia ºi celelalte rude ale lui n-aveau griji sã-iscurteze muncile, rugîndu-se pentru el. 90. Pãmînt : de ruºine cã a fost atît de dat uitãrii,pe cînd celelalte suflete aveau toate pe cine sã se roage pentru ele. 93. Haina moartã :trupul. 94. Casentin : bazinul de munte al Arnului. 96. Schit : schitul Camaldoli, întemeiatde Sfîntul Romuald lîngã muntele Falterona, de unde izvorãºte Arno. 97. Mãritatã : locul undese varsã-n Arno. 99. Cu ce : cu sîngele ce se scurgea din beregata strãpunsã. 100. Vederea :cunoºtinþa. 104. Înger : un înger al Infernului, un drac. Motivul luptei între îngerii bineluiºi ai rãului e foarte comun în scrierile medievale ºi în arta popularã din toate þãrile. 106. Ce :sufletul, partea eternã a omului. 107. Biat-oftare : numai din cauza unei biete oftãri sau,cum spune Dante în text, a unei „lãcrãmioare”. De observat tonul ironic al demonului care-ºibate joc de naivitatea îngerului ce se lasã înºelat de o simplã oftare în momentul morþiipentru ca sã scape din chinurile infernale pe cel pãcãtos. 108. Celeilalte : pãrþii muritoare,trupului, îi voi pregãti altã soartã. 109. Tu bine ºtii : dracul se rãzbunã pe trupul lui Buonconte.Adunã nori în aer, dezlãnþuie furtunã ºi-l rãpeºte într-un curent de apã care-l rostogoleºtepînã-n Arno. 111. Lunã : frigul regiunilor înalte.
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112 deci Vrerea rea ce numai rãu-l catãunind ºi minte, vînt ºi fum stîrnicu-a sa putere firii sale datã.
115 ªi-n faptul serii vãile-nvãlidin Protomagno pînã-n Jugul-Marecu nori, ºi ceru-aºa-l acoperi,
118 cã-n apã s-a topit întreaga zare,iar cîtã ploaie nu putu s-o-nghitãpãmîntu-n el, prin vãi cãtã scãpare,
121 ºi-apoi, cu alþi torenþi mai mari unitã,cãzu-n regalul rîu, cu-atîta huicã n-a mai fost vrun chip de-a fi opritã.
124 Aflã-ngheþatu-mi trup la gura luiumflatul Archian ºi-n Arn’ mã-mpinseºi crucea-mi desfãcu care-o fãcui
127 pe piept atunci cînd vaiul meu mã-nvinse ;purtat pe fundul lui apoi, curîndîntreg în prada-i de nãmol mã-ncinse !”
130 – „Ah, cînd tu-n lume vei fi-ntors, ºi cîndvei fi-ntrãmat gustînd cãlãtoria –vorbi, acestui duh alt duh urmînd –,
133 vorbeºte ºi de mine-atunci ! Sînt Pia ;îmi dete Siena trup, Maremma moarte :o ºtie-aceasta cel ce-n cununia
136 cea nou-a mea inelul vru sã-mi poarte.”

113. Cu mintea sa, ºi vînt (a). 117. svîrcoli (a). 127. sbuciumul (a). 128. ªi apoi (a).
130. Cînd vei fi tu în lume-ntors (a). 134. Moartã-n Maremma, eu din Siena fui.
135-136. ...ce vru-n cãsãtorie/ A doua a mea, cã-i port inelul lui (c).
112. Vrerea rea : diavolul. 113. Minte : unind împreunã voinþa de a face rãu ºi inteligenþa,stîrni vîntul ºi norii. 114. Datã : Sfîntul Toma, în Summa theologica (I, 112, 2) : „ªi îngeriibuni, ca ºi cei rãi exercitã oarecare putere asupra materiei, adunînd nori ca sã plouã”.116. Protomagno : Pratomagno în Casentino. Coºbuc preschimbã uºor numele italiene delocalitãþi pentru a le da o formã mai româneascã, ca sã nu distoneze în versul românesc ;
cf. mai sus : „Montrafeltre” în loc de „Montefeltro”. Jugul-Mare : Apeninul. 122. Regalulrîu : Arno. 127. Vaiul : durerea ultimelor clipe, care învinsese împotrivirea lui la haruldumnezeiesc. În alþi termeni : „crucea ce mi-o fãcui cu braþele, cînd m-am cãit de pãcatelemele”. 128. Purtat : rostogolit. 130. Ah : se adreseazã lui Dante. Începe a vorbi un alt suflet :Pia dei Tolomei. 131. -ntrãmat : odihnit, refãcut. Gustînd : aducîndu-þi aminte cu plãcere decãlãtoria fãcutã prin cele trei þinuturi dincolo de mormînt. 133. Pia : dupã tradiþia cea maicomun primitã, a fost o Pia din familia Tolomei din Siena, soþia lui Nello dei Pannocchieschi,care trãia încã în 1322. Soþul ei, bãnuind-o pe nedrept de necredinþã, o aduse în castelullui din Pietra din Maremma, lãsînd-o acolo sã moarã de malarie sau, dupã alþii, puse peun servitor sã o arunce de pe fereastrã. Alþii, printre care ºi traducãtorul, cred cã ar fivorba de o Pia Guastelloni, mãritatã întîi cu Baldo Tolomei ºi în a doua cãsãtorie cu NelloPannocchieschi. Episodul, aºa de scurt ºi delicat, a fost în toate vremile foarte popular înItalia, ºi în timpul romantismului a inspirat o lungã nuvelã în octave lui G.D. Sestini.134. Acesta : în text : „acel”, adicã Nello Pannocchieschi. 136. Vru : sã-mi fie soþ.
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Cîntul VI
Ante-Purgatoriul. Brîul

al doilea : leneºii

Întîlnirea cu alte suflete dintr-aceeaºiceatã (1-24)  Îndoiala teologicã a luiDante ºi explicarea lui Virgil (25-57)
 Întîlnirea cu Sordello din Mantova(58-75)  Invectiva lui Danteîmpotriva Italiei corupte ºi a Florenþei(76-151)

3. Probînd cum trebuia sã fi fãcut (a).

1 Cînd sparg un joc de zar, cel ce-a pierdut
rãmîne trist ºi-aruncã singur þinte
ºi trist repetã cum ar fi fãcut ;

4 cu celãlalt merg toþi, care ’nainte
ºi care-n urma lui, ºi, dîndu-i coate,
din lãturi altul îi aduce-aminte.

7 El nu stã-n loc, ci-ascult-ale lor toate,
iar cui îi dã se mîntuie de el,
ºi scapã de-mbulziº astfel cît poate.

10 Aºa-ntorceam eu faþa-n desu-acel
popor sosit, spre toþi de lîngã mine,
ºi-aºa prin promisiuni, scãpam la fel.

13 ªi pe-aretinul cel de mîini haine
ucis, de Ghino Tac, aci-l vãzui,
ºi-acel ce-n goanã se-necã-n rovine.

1. Sparg : jucãtorii, dupã sfîrºitul partidei. 2. Þinte : în text : „repetînd aruncãrile de zar”.3. Repetã : în text : „învaþã”, adicã cum ar fi trebuit sã arunce ca sã cîºtige. 4. Cu celãlalt :ce cel care a cîºtigat. 6. Aminte : cã e ºi el pe-acolo. Acesta ºi alte jocuri se jucau în Florenþaîn aer liber în public ºi de persoane de oarecare importanþã, ºezînd de obicei pe bãncile depiatrã care ieºeau din zid la dreapta ºi la stînga uºii celei mari din stradã a locuinþelorprivate mai de seamã. Într-o nuvelã a lui Sacchetti vedem jucînd astfel în public ºi pe GuidoCavalcanti, vestitul poet, prieten al lui Dante. Aceeaºi comparaþie o gãsim în lucrarea unuijurist din secolul al XIII-lea (Lecturae in codicem a lui Oldofredus din Bologna) : „Item sicut
videmus lusoribus ad taxillas vel similem ludum ; nam multi stare solent ad videndum ludum,
et quando unus lusorum obtinet in ludo, illi instantes solent petere aliquid sibi dare de lucro
illo in ludo habito, et illi lusores dare solent...”. 10. Aºa : a se construi : „Aºa eu, sosit înmijlocul acelui popor (de suflete), întorceam faþa spre toþi cei de lîngã mine”. 13. Aretinul :Benincasa da Laterino, vestit jurisconsult din Arezzo ºi profesor în „Studiul” din Bologna, a
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16 Era ºi-acel pisan, din cauza cui
pãru Marzuc cel bun aºa de tare,
ºi mîini tindea spre cer, în plînsul lui,

19 Novell ; ºi d’Orso, ca ºi-acel ce fuse
prin pizme ºi-urã dat pieririi pradã,
dar nu prin vina proprie, cum îmi spuse.

22 Eu zic de Della Brosa. Deci sã vadã,
stãpîna din Brabant, cît timp e vie,
ca nu-ntr-o turmã mult mai rea sã cadã !

25 Iar cînd fui liber de-umbrele cari mie
astfel mi se rugau, spre-a fi-n putinþã
mai iute-n cer prin ruga mea sã vie,

28 am zis : – „Tu-mi pari cã negi cu stãruinþã,
tu, facla mea,-ntr-un text al tãu cã poate
sã schimbi prin rug-a cerului sentinþã ;

31 dar asta e ce-o cer acestea toate !Spereazã ei zadarnic aºadarã,
ori spusa ta eu n-o-nþelesei, poate ?”.

17. demn pãru (a) ; pãruse (a) 21. precum (a). 30. O rug’ (a). 33. Mi-e ne-nþeleasã (a).Ori nu-þi pricep deplin cuvîntul (c).
fost omorît de Ghino di Tacco (cf. Infernul, XXIX, 125) pe cînd împãrþea dreptate la Romaca vicar al papei Bonifaciu al VIII-lea, pentru a rãzbuna un frate ºi un unchi osîndiþi de ella moarte. 15. Acei : Guccio de’ Tarlati din Arezzo, stãpînul castelului Pietramala, cares-a înecat în Arno urmãrind pe duºmanii din neamul de’ Bostoli, guelfi ºi surghiuniþi dinArezzo, care se adãpostiserã în castelul Rondine. Rovine : ale Arnului. 16. Acel pisan :Farinata, fiul lui Marzucco Scornigiani, care, fiind omorît de un cetãþean al Pisei, dãdu prilejultatãlui sãu Marzucco sã-ºi arate tãria, iertînd pe ucigaº. Gãsim într-adevãr într-un cronicarcontemporan cã Marzucco, care din cauza unor nenorociri familiale se cãlugãrise, cîndaflã vestea omorului, þinu o predicã foarte înãlþãtoare cãtre ceilalþi cãlugãri despre datoriacreºtinului de a ierta ºi convinse pe celelalte rude, care voiau cu orice preþ sã se rãzbune, sãierte pe ofensatorul lor. 19. Novell : Federigo Novello – fiul lui Guido Novello –, ghibelin carea murit la 28 septembrie 1291 într-o expediþie în Casentino, pe cînd cãuta sã recucereascãposesiunile pe care Florenþa guelfã i le luase. D’Orso : contele Orso, fiul lui Napoleon degliAlberti (cf. Infernul, XXXII, 55 ºi urm.), a fost omorît de vãrul sãu Albert, fiul conteluiAlessandro di Mangona. Acel : Pierre de la Bosse, marele ºambelan al lui Filip cel Îndrãzneþ,regele Franþei. Murind moºtenitorul tronului, se pare cã el ar fi învinuit de aceastã moartepe Marie de Brabant, a doua soþie a regelui. Ura reginei ºi pizma curtezanilor fãcurã astfelîncît fu acuzat de trãdare ºi fu spînzurat în ziua de 30 iunie 1278. Dupã cum se vede din acestpasaj, Dante, care cunoºtea bine intrigile pizmaºe ale curtezanilor (cf. episodul lui Pier dellaVigna în cîntul VIII din Infern) îl scoate nevinovat. 23. Brabant : Marie de Brabant, autoarearuinei lui. 24. Mai rea : printre calomniatorii din genunea a zecea din Infern. 27. Ruga mea :ruga pe care Dante, întors pe pãmînt, o va face, din partea sufletelor întîlnite în Purgatoriu,rudelor rãmase în viaþã de a le scurta cu rugãciunile lor anii de ispãºire. 28. Tu : se adreseazãlui Virgil, aducîndu-ºi aminte de un loc din Eneida (VI, 376) : „Desine fata deum flecti sperare
precando”, în care Sibila spune lui Palinurus, care-l roagã pe Enea sã-l ducã cu sine dincolode Aheron, sã înceteze de a spera cã hotãrîrile zeilor se pot schimba prin rugãciunile muri-torilor. Îndoiala lui Dante provine din faptul cã, dupã spusele tuturor sufletelor ce le-a întîlnitpînã acum în Purgatoriu, se pare, din contrã, cã Dumnezeu se lasã înduplecat de rugilecredincioºilor. În realitate, întreg acest episod reprezintã un tertip al lui Dante pentru a faceaºa fel ca Virgil sã-ºi poatã corecta el însuºi greºeala, dupã cum a fãcut ºi în cîntul XX, 58-99din Infern cu privire la originile oraºului Mantova. Virgil, care îºi corecteazã greºeala aici în
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34 Rãspunse el : – „Scriptura mea e clarã
ºi nici nu sper-aceºtia nebuneºte,
de judeci drept, nu cum ar fi sã parã.

37 Dreptatea cea de veci nu se clinteºte,
cã umple-n clip-o dragoste-nfocatã
ce-acestor inºi pe-ncet li se-mplineºte,

40 iar unde-am spus acel cuvînt odatã
nu se spãºea prin rugã nici o vinã,
cãci ruga sta de cer îndepãrtatã.

43 Dar nu te-opri pe-o chestie-aºa de finã,
de nu te-ndeamn-acea conducatrice
ce dã-ntre minte ºi-adevãr luminã.

46 Eu nu ºtiu de-nþelegi, zic de Beatrice.
Pe culmea ãstui munte-acolo sus
vedea-o-vei seninã ºi ferice”.

49 – „Sã ne grãbim, deci, duce-al meu – am spus –,
cãci nu mai sînt trudit ca mai ’nainte,
ºi iatã dã ºi-n umbre-al serii-apus.”

52 – „Vom merge azi – rãspunse-al meu pãrinte –,
atîta cît þi-e scris sã te ridici,
dar altfel lucrul e, nu cum þi-e-aminte.

55 Cãci pîn-atunci vedea-vei, tot de-aici,
venind pe cel ce dupã deal dispare,
ºi-aºa cã raza-i n-o s-o mai despici !

37. sdrobeºte (a) ; Cãci al dreptãþii vîrf nu (b) ; Dreptatea culmea sa (c). 43. la chestie (a).
43-45. Un dubiu-atît,/ Atît de-adînc sã nu-þi mai vinã/ Prin minte deci (c). 44. Cîndnu þi-e spus de-atare (c). 46. Tu nu-nþelegi. Beatrice, zic, pe care (c). 47. muntele (A).
48. în zîmbetu-i (a). 51. ªi vezi c-aruncã umbra (c). 52. „Cu-acesta ºi vom merge”,-azis cuvinte (c). 54. lucrul stã altfel nu cum þi-e în minte (c). 55. Cãci pînã sã fii sus,mai ai sã vezi (c). 56. Re-ntors pe-acel ce dupã mal s-ascunde (c).
Purgatoriu, e creºtin, o datã ce e convins de eroarea fostei lui religii ºi de adevãrul celeicreºtine. 37. De veci : dreptatea dumnezeiascã. 38. Cã umple : a se construi : „cã o dragosteînfocatã (a aceluia care se roagã) umple (îndeplineºte) în clipã (într-o clipã) ce acestor inºi lise împlineºte pe încet (timpul de ispãºire, pe care fãrã acele rugi Dumnezeu îl fixase mai
lung)”. 42. Îndepãrtatã : din cauzã cã nu venise încã Mîntuitorul sã rãscumpere omenireade pãcatul originar, care o îndepãrtase de Dumnezeu ºi o fãcuse nedemnã de a i se ascultarugãciunile. 43. Nu te-opri : într-o chestie aºa de grea ºi de discutatã, nu te opri la opiniamea (la spusele simplei raþiuni omeneºti), ci aºteaptã confirmarea Beatricei (alegoric : ºtiinþa
teologicã). 44. Conducatrice : italienism pentru „conducãtoare”. 50. Trudit : e destul numeleBeatricei ºi speranþa ce-o are de a o revedea, ca Dante sã nu mai simtã nici un fel de ostenealã.Aceste cuvinte atît de calde ne aratã cã Beatrice din Divina Comedie nu e numai personi-ficarea ºtiinþei teologice, dar, mai presus de toate, femeia iubitã, pe care ne anunþã (la sfîrºitul
Vieþii Noi) cã o va slãvi „cum nici o femeie n-a mai fost slãvitã vreodatã”. ªi întreagã Divina
Comedie e dovadã cã e izvorîtã dintr-acest puternic avînt de iubire. Nu trebuie deci exageratãimportanþa elementului alegoric din acest poem, care se reazemã tot pe cele mai adînc ome-neºti simþãminte. 51. Dã-n umbre : apusul serii aruncã umbrele nopþii pe pãmînt. În text evorba numai de „umbra muntelui” din cauza soarelui trecut dupã el. 53. Þi-e scris : în text :„cît voi putea înainta”. 54. Aminte : decît crezi, decît þi-nchipui. 55. Atunci : pînã la-ntîlnireata cu Beatrice. 56. Pe cel : soarele. 57. Despici : pînã cînd nu va rãsãri din nou. Va trece deci
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58 Vezi colo îns-un duh, stînd singur, care
spre noi acum priveºte cu-aþintire :ne-o spune-acesta pe-unde-avem cãrare.”

61 Ne-am dus la el. Cu ce dispreþuire
ãst duh lombard ºi cît de mîndru sta
miºcînd încet onesta lui privire !

64 El nu ne-a zis nimic, ci ne lãsa
s-urmãm în mers, ci-al nostru mers urmîndu-l
cum face-un leu cînd stã-n odihna sa.

67 Virgil se duse-aproape-atunci, rugîndu-l
sã-i spuie-un drum pe unde urci mai bine,
ci-al sãu rãspuns el nu-ntrebãrii dîndu-l,

70 de viaþã ne-ntrebã, de þarã-n fine.
– „Din Mantua...”,-nceput-a aºadarã,
iar umbra-ntreagã concentratã-n sine

58. Dar iat-un suflet colo, (c). 62. nobil (a). 64. el lung (a) ; Nimic el nu ne-a zis... (c).
68. am urca, ºters în (A). 72. Virgil adîncit iar duhul întreg scufuns (a).
încã o zi ºi prin urmare pripa lui Dante i se pare lui Virgil inoportunã. De observat tonul uºorironic al lui Virgil faþã de nerãbdarea lui Dante. 58. Un duh : Sordello din Goito, lîngãMantova, celebru prin poeziile sale scrise în limba provensalã, prin care, ca ºi mulþi alþiitalieni, aparþine literaturii trubadurilor. A fost la curtea lui Ezzelino ºi Alberico da Romano,din îndemnul cãrora a rãpit pe sora lor Cunizza (cf. Paradisul, IX, 25 ºi urm.) contelui de SanBonifacio, a cãrui soþie era, ºi se îndrãgosti de dînsa. Despre iubirea aceasta a lui Sordellopentru Cunizza da Romano comentatorii ne spun multe poveºti, care par însã a fi legende,ca de pildã aceea cã, fiind surprins de fiorosul Ezzelino pe cînd intra în palat pe o uliþã dindos – întrebuinþatã pentru aruncarea murdãriilor –, i-ar fi spus sã se abþinã „accedere ad opus
tam sordidum per locum tam sordidum”, a cãrei origine nu poate fi decît o falsã etimologiea numelui poetului, Sordello de la sordidus, murdar (cf. S. Santangelo, Dante e i trovatori
provenzali, Catania, Giannotta, 1921, pp. 188 ºi urm.) Dupã ce a colindat pe la diferite curþi,a întovãrãºit pe Carol de Anjou în expediþia pentru cucerirea regatului de Neapole. Carãsplatã pentru serviciile lui credincioase a primit învestitura feudalã a cinci castele înAbruzzi. Nu mai ºtim nimic de el dupã 1269. Printre poeziile lui, celebrã e aceea pentrumoartea lui Blacatz, violent sirventes (un fel de poezie politicã ºi satiricã, numitã astfel fiindcãnu se cînta pe note proprii, ci pe melodia unei alte poezii) împotriva prinþilor italieni cãroraîºi închipuie cã le împarte din inima bunului ºi viteazului Blacatz ca sã-i facã buni, viteji,harnici din rãi, laºi ºi zgîrciþi ce erau. Un ecou al acestui sirventes îl putem vedea chiar înacest cînt, în apostrofa lui Dante cãtre Italia, ºi în cîntul urmãtor, în cuvintele aspre ºiviolente cu care, în „vîlceaua prinþilor”, vorbeºte despre urmaºii acestora, care au degeneratde la pãrinþii ºi strãmoºii lor. 66. Un leu : cum face leul cînd stã întins pe labe ºi-ºi þine capulridicat, cu o înfãþiºare plinã de o liniºte seninã ºi mîndrã ; cf. Prov., XXVIII, 1 : „cel drept esenin ca un leu ºi fãrã de fricã”. Ca ºi versul (Infernul, X, 33) care introduce figura mãreaþãa lui Farinata, ºi acesta „parcã sculpteazã în sufletul nostru chipul maiestuos al lui Sordello”(Steiner). 68. Urci : poþi urca, se poate urca. În manuscris urci e substituit unui am urca, ºters.69. Nu-ntrebãrii : rãspunzînd la altceva decît la ceea ce Virgil îl întrebase. 70. De þarã : dince þarã sîntem. 71. Din Mantua... : Virgil începe sã-i rãspundã arãtîndu-i þara unde s-anãscut, dar Sordello nu-l lasã sã continue ºi, auzind dulcele nume al þãrii lui ºi aflînd cãsufletul care-i vorbeºte e concetãþeanul sãu, îl îmbrãþiºeazã fãrã a ºti încã cã acest suflet eVirgil. Întregul episod fiind o preamãrire a simþãmîntului iubirii de þarã ºi a fiilor aceleiaºiþãri între ei, cu cît e mai caldã ºi mai avîntatã efuziunea patrioticã a lui Sordello pentruVirgil (care la urma urmelor nu era – la atîta distanþã de timp – concetãþeanul lui, decît pînãla un punct !), cu atît mai violentã ºi asprã izbucneºte apostrofa lui Dante cãtre Italia împãr-þitã ºi dezbinatã, în care concetãþenii aceluiaºi oraº, în loc sã se iubeascã frãþeºte, se sfîºiauîn lupte interne de partid.
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73 grãbitu-s-a, de unde-a stat, sã sarã
ºi : – „Mantovane,-a zis, eu sînt Sordel !”.ªi unul p-altu-atunci se-mbrãþiºarã.

76 Oh, slujnico Italie ! Trist ospel
ºi navã-n viscol, ce-ºi pierdu pilotul,
nu doamnã de provincii, ci bordel !

79 Acel prea nobil duh cum fu cu totul
grãbit, la singur sfîntul nume-al þãrii,
sã-ºi strîngã-n braþe-astfel compatriotul !

82 ªi-acum trãiesc în focul dezbinãrii
cei vii ai tãi, mîncîndu-se cîineºte
cîþi au un ºanþ ºi-un zid al apãrãrii !

85 Ai mãrii þãrmi, nemernico,-i priveºte
în jurul tãu, ºi caut-apoi în tine,
de-ai vrun partid ce-n liniºte trãieºte !

88 Dar ce-þi fãcu-mpãratul þie bine
cã-þi dete frîu, cînd gol e locul ºelii ?Cãci fãr’ de el n-ar fi aºa ruºine.

74. ªi-a zis : Eºti Mantov[an] (a). 77. ªi-n vifor nava (b). 84. un scut ºi-un zid (a).
85. Priveºte-n jur, ce-ai mãrii þãrmi... (a). Nemernico (a) ; Priveºte-al mãrii þãrmce-n juru-þi zace (c). 87. De ai trãind în pace vrun partid (a) ; De ai tu vrun partidtrãind în pace (c). 88. Ce-þi fu folos (c). 90. frîu (c).
76. Oh, slujnico : bine observã Vincenzo Crescini cã „aceastã apostrofã apare ca un sirventestrubaduric dintre acelea cu care provensalii biciuiau fãrã milã vini ºi greºeli de prinþi ºipopoare”. Avem aici o izbucnire subiectivã a sufletului lui Dante îndurerat de dezbinãrileoraºelor italiene, a cãror victimã era ºi el, care totuºi luase parte activã la acele dezbinãri.Dacã facem comparaþie între tonul pãtimaº de om de partid neînduplecat în urile lui politicedin episodul lui Farinata (Infernul, X) ºi aceastã apostrofã, pãtimaºã ºi ea, dar dintr-un punctde vedere cu atît mai larg ºi mai nobil, vedem cã între timp concepþia lui Dante despre lumee cu totul alta decît aceea pentru care luptase ºi fusese învins. Acele patimi politice, acelelupte de partid, acele iubiri ºi uri cu care se fãlise într-o vreme îi apar acum vinovate ºicriminale. Din punct de vedere estetic, aceastã izbucnire care nu aparþine poemului socotitca povestire a cãlãtoriei lui dincolo de mormînt, ci izvorãºte din însãºi inima lui Dante, e unadin izbucnirile cele mai interesante ºi omeneºti ale Divinei Comedii. „Aici nu-l vedem peDante încurcat în alegorii. Contrastul între iubirea de þarã a lui Sordello ºi dezbinareaoraºelor italiene ºi a Florenþei în special izbucneºte nãvalnic, elocvent ; ºi izvorãºte o poeziecu totul omeneascã, în care se oglindesc cele mai felurite miºcãri ale sufletului : durere,mînie, milã, ironie ºi o tristeþe liniºtitã” (De Sanctis). 83. Ai tãi : adresîndu-se tot Italiei.84. Un ºanþ : acelaºi ºanþ ºi acelaºi zid, adicã : „conlocuitorii aceluiaºi oraº”. 85. Þãrmi : casã arate cã întreaga Italie suferã de dezbinarea oraºelor sale ºi cã nici un loc nu se bucurãde pace, vorbeºte întîi de þãrmurile ei ºi pe urmã de uscatul cuprins în ele. Nu cred, caSteiner, cã Dante ar face aluzie la mãrile Italiei strãbãtute de corãbiile diferitelor oraºemarine duºmane între ele, ca, de pildã, Genova, Veneþia ºi Pisa. 88. -mpãratul : Iustinian I,înþeleptul împãrat al Bizanþului (485-565), care adunã ºi orîndui legile romane în Corpus
juris. A se-nþelege : „ce folos cã Iustinian þi-a dat legile (frîu), dacã sediul împãrãtesc (Roma)e pãrãsit ?”. Comparaþia cu calul urmeazã mai departe în celelalte terþine. 89. Gol : fiindcãîmpãraþii germani neglijaserã în ultimul timp sã mai vie în Italia. Ultimul fusese Frederical II-lea († 1250). În urma lui numai Henric al VII-lea, împãrat invocat de Dante, trecu Alpiiîn 1310, dar muri în 1313, pe cînd era la Pisa, otrãvit (s-a spus atunci) de cãtre guelfi.
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91 Ah, neam ce-ar trebui ºi-orînduielii
sã-i fii supus, ºi-n ºa sã laºi Cezarul,
de ºtii ce-þi scrie Domnu-n evanghelii !

94 Nu-þi vezi turbat zburdîndu-þi armãsarul,
cãci n-ai ºtiut din pinteni sã-l struneºti
cînd frîu-n mîini þi-l dete-odatã harul ?

97 Germane-Albert, tu cel ce-l pãrãseºti
cã-l vezi nebun în furia lui drãceascã,
în loc sã-i sari în ºa sã-l stãpîneºti,

100 din stele cadã furie cereascã
pe capul tãu, ºi nouã ºi deplinã
încît al tãu urmaº sã se-ngrozeascã !

103 cãci printr-a ta ºi-a tatãlui tãu vinã,
þinuþi dincolo prin nesaþ, procleþii,
ne stã pustie-a regnului grãdinã !

94. Vezi cît de (c). 97. dovada (c). 99. cadã (b). 100. Cumplit din stele justa soartãcadã (c). 101. vadã (b). 102. Încît cu groaz-urmaºul tãu s-o-audã (c). 103. dintr- (b).
92. Sã laºi : face aluzie, dintr-un punct de vedere respectabil, dar foarte personal, la neconte-nitele rãzvrãtiri ale comunelor italiene împotriva autoritãþii imperiale. În Evul Mediu Italiaa fost, printre þãrile occidentale, aceea în care feudalismul a prins mai puþin. Politica liberelorcomune italiene n-avea ca þintã supremã decît neatingerea libertãþilor lor comunale ºi decise adunau în ligi ºi invocau sprijinul papei, care reprezenta o putere naþionalã, de cîte oriputerea împãrãteascã era prea mare ºi ameninþa libertatea lor ; de cîte ori însã puterea papalãpãrea cã devine precumpãnitoare, fãceau politicã ghibelinã ºi invocau ajutorul împãratului.Deci, cînd e vorba de guelfi ºi ghibelini, nu trebuie sã ne gîndim la o luptã de „principii”, cimai mult la o politicã dictatã de „împrejurãrile momentului”. Cît despre Dante, el nu vorbeºteaici ca ghibelin – ceea ce de altfel n-a fost niciodatã, aparþinînd politic guelfilor „albi”, adicãmoderaþi – ci dintr-un punct de vedere cu totul mai înalt, dezvoltat pe larg în De Monarchia,prin care el socotea necesarã pentru bunul mers al lumii realizarea unei împãrãþii universalecu douã autoritãþi supreme : împãratul pentru cele lumeºti ºi papa pentru cele sufleteºti.93. Scrie : face aluzie la pasajul din Evanghelia dupã Matei, XXII, 21 : „Daþi dar Cezaruluice este al Cezarului”. 94. Armãsarul : Italia, ce devenise nesupusã ca un armãsar fãrã frîne.96. Harul : în text : „dupã ce ai pus mîna pe cãpãstru”. Unii comentatori interpreteazã : „dupãce, în loc sã-l lãsaþi mînat de cãlãreþ (împãratul), l-aþi apucat de cãpãstru ºi aþi pretins sã-lconduceþi de mînã”. Coºbuc interpreteazã mai simplu : „din moment ce aþi avut norocul neme-ritat de a pune mîna pe frîul lui”, ºi cred cã are dreptate. 97. Albert : Albert de Austria, alesîmpãrat roman în 1298, omorît prin trãdare în 1308. Foarte probabil el ºi murise în momentulcînd Dante scria acest cînt, dar acþiunea Divinei Comedii petrecîndu-se în sãptãmîna patimilordin 1300, Dante i se adreseazã ca ºi cum ar trãi, ceea ce de altfel îi convenea, dat fiind tonulapostrofei, cãci n-ar fi putut aduce aceastã învinuire tovarãºului lui, Henric al VII-lea, alesde prea puþin timp, ale cãrui intenþii nu le cunoºtea ºi în venirea cãruia, din contrã, îºi pusesetoatã speranþa. 101. Nouã : nemaipomenitã. 102. Urmaº : Henric al VII-lea, pe care în acestepisod, cu aerul de a vorbi în general cãtre un urmaº încã necunoscut, îl îndeamnã a se coborîîn Italia. Am avea aici deci un element de datare a acestui cîntec, care trebuie sã fie scrisînainte de 1310, cînd Henric trecu Alpii ºi veni în Italia, cu care ocazie Dante îi adresã olungã epistolã latinã, îndemnîndu-l a pedepsi Florenþa pentru rãzvrãtirea ei. Scoborîrea înItalia a lui Henric al VII-lea reprezintã pentru Dante ultima speranþã a lui ºi a întreguluipartid al guelfilor „albi” de a se întoarce în þarã, dar, înainte de a ajunge la Florenþa, Henricmuri la Buonconvento Pisano ºi din acest moment ºi poezia lui Dante devine mai puþinpãtimaºã, de unde tonul discret senin, deºi trist, al Purgatoriului. 103. Tatãlui : Rudolf deHabsburg. 104. Nesaþ : scrie cronicarul Villani (VII, capitolul 146) cã Rudolf „totdeauna aþinut sã mãreascã statul ºi stãpînirea sa în Germania, pentru a mãri teritoriul ºi putereacopiilor lui, neglijînd lucrurile Italiei”. 105. Regnului : italienism pentru regat : partea cea
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106 Hai, vezi Montechii tãi ºi Capuleþii
ºi-ai tãi Menalzi, o, tu, nepãsãtorul !Pe-aceia triºti, ºi-n drum pe-aceºtia, bieþii !

109 Hai vezi, cumplite, cum îþi sug poporul
baronii tãi, ºi curm-a lor pãcate,
ºi vezi cît de vegheat þi-e Santafiorul !

112 Hai, vezi cum Roma ta plîngînd se zbate
ºi zi ºi noapte,-o vãduvã sãracã :„De ce nu eºti cu mine,-o, tu-mpãrate !”.

115 Hai, vezi cum se iubesc ai tãi ! ªi dacã
pierduºi de noi de tot compãtimirea,
ruºine propria faim-atunci sã-þi facã !

118 De pot sã-ntreb, Tu, cel ce rãstignirea
în lume-o suferiºi, supreme Joi,
sînt ochii drepþi ai tãi întorºi airea ?

121 Ori poate pregãteºti tu lucruri noi
în veºnicul tãu sfat, spre-al nostru bine,
departe-adînc ºi ne-nþeles de noi ?

124 Cãci toate-ale Italiei þãri sînt pline
de domni tirani, ºi oriºice lichea
ce intrã-n vrun partid, Marcel devine !

117. Haide vezi, ca proprie faim’ (a). Ruºine faima proprie-atunci sã-þi facã ! (c).
118. Tu, cel ce (c). 121-123. Ori e vro pregãtire-ntr-al ºtiinþii,/ Eterne-abis, ce-o facspre.../ Ascunsa nouã-oricãrui drum al minþii (c).
mai frumoasã a imperiului, adicã Italia. 106. Montechii : Montecchi ºi Cappelletti, douãfamilii duºmane din Verona, cãrora le aparþinuserã cei doi amanþi nenorociþi din tragedialui Shakespeare Romeo ºi Julieta. Dar e vorba de o legendã fãrã nici un temei istoric. DupãPietro di Dante, Cappelletti ar fi din Cremona. 107. Menalzi : Monaldi ºi Filippeschi, altedouã familii duºmane din Orvieto. Ai tãi : spune Dante, adresîndu-se tot lui Albert, fiindcãMonaldii, cu toate cã erau guelfi, tot supuºii lui erau. 108. Triºti : se referã la Montecchiºi Cappelletti, decãzuþi din cauza dezbinãrilor lor ºi apãsaþi de Scaligerii care se fãcuserãstãpîni pe Verona. Aceºtia : Montaldii ºi Filippeschii nu încã decãzuþi, dar pe cale.111. Santafiorul : conþii din Santafiora, care tocmai în 1300 furã înfrînþi de comuna guelfãSiena, cãreia furã nevoiþi sã-i cedeze parte din posesiunile lor. Versul este, fireºte, ironic.113. O vãduvã : ca o vãduvã sãracã ce este, de vreme ce soþul ei, adicã împãratul, a pãrãsit-oºi nu-ºi mai are reºedinþa în ea. 114. De ce : zicînd : „De ce nu eºti cu mine ?”. 115. Se iubesc :continuã cu tonul ironic, atrãgînd atenþia împãratului asupra urilor de partid care fac casupuºii lui sã se sfîºie între ei. 117. Faime : „faima ta, atît de decãzutã în urma neglijenþeitale, încît a ajuns în Italia o batjocurã”. Aºa interpreteazã aproape toþi comentatorii. Eu,unul, cred însã cã trebuie înþeles : „Sã-þi fie ruºine de faima de care te bucuri în Germania,fiind cu totul nemeritatã”. 119. Joi : Jupiter, numit suprem în amintirea expresiei latine
summus Jupiter. Cît priveºte ciudãþenia unei astfel de expresii aplicate lui Dumnezeu, ammai observat altã datã cã Dante se cam complace în expresii ca aceasta : în loc de a zice Raiul,spune : „acolo unde Crist e stareþul mînãstirii”, expresii care se gãsesc, de altfel, ºi înShakespeare, ca ºi în toþi poeþii mai mari, geniul fiind nedespãrþit de îndrãznealã. 120. Airea :aiurea. 123. Adînc : se referã la „sfat” din versul precedent. Cu alte cuvinte : „Ai întors ochii,Doamne Sfinte, de la Italia, ori pregãteºti ceva în folosul nostru, în chibzuirea Ta atît deadîncã, încît noi n-o putem pricepe ?”. 125. Tirani : cf. Infernul, XXVII, 58 ºi Epistolae, VI, 1 :„Italia, nenorocitã singurã, în voia capriciilor oricui”. 126. Marcel : ia aerul unui Marcel, alunui mare om de stat. C. Claudius Marcellus, consul, partizan al lui Pompei ºi adversar al
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127 Tu poþi fi fãrã griji, Florenþa mea,
cãci nu te poate-atinge-atare-acuzã,
cãci neamul tãu e just ºi-i just ce vrea.

130 Mulþi au dreptatea-n ei ºi-o þin sub spuzã
spre-a nu veni la arc în chip nebun,
ci-ai tãi o au în guri ! ªi de refuzã

133 sã puie-un umãr mulþi la greu comun,
poporul tãu sãrit grãbit rãspunde
chiar nechemat la greu : – „Ba eu mi-l pun !”.

136 Fã-þi albe zile deci, cãci ai de unde !ªi-averi ai tu, ºi pace ºi mãsurã :de-i drept ce zic, vin vremi ºi n-or ascunde !
139 Atena, vai, ºi Sparta cari fãcurã

vestite legi, ºi-atîta de civile,
ce slaba minte-n bunul trai avurã

142 cu tine-n rînd, cãci astfel de subtile
mãsuri tu þeºi cã ce-n octombrie legi
n-ajunge-a sta-n noiembrie zece zile !

145 De cînd þii minte, cît amar de legi
tu n-ai schimbat, ºi datini ºi guverne
ºi banii tãi, ºi-a tale membre-ntregi !

148 Dar minte dacã ai, ºi poþi discerne,
vedea-te-vei la fel cu-acel bolnav
ce, negãsind odihnã-n chin pe perne,

151 se-ntoarce-ades spre-a nu-i pãrea grozav.

128. De-aceste digresiuni, cãci nu te-acuzã, (c). 129. Cãci eºti în toate de pãrereamea (a). 130. ºi-o þin ca furii (c). 131. ce (A). 141. exemple (c). 149. cu-acel bolnavla fel (a). 151. spre-a mai scãpa de el (a).
lui Cezar, a fost bine ales de Dante ca simbolul acelora care fãceau politicã antiimperialã.127. Florenþa mea : „tonul pasionat al invectivei se schimbã aici în cel mai amar sarcasm”(Steiner). 131. La arc : la faptã. Sensul general e urmãtorul : „Sînt mulþi care au toate însu-ºirile de dreptate ºi de pricepere pentru a fi oameni de stat ºi totuºi înainte de a vorbi saude a trece la acþiune se gîndesc mult, dar cetãþenii Florenþei vorbesc ºi acþioneazã fãrã nicio judecatã. Dreptatea ei o au pe buze, la îndemînã, ca ceva uºor, ºi tocmai de aceea n-o auîn inimã”. 132. Refuzã : de modestie, fiindcã înþeleg rãspunderea pe care ºi-o iau. 137. Averi...pace... mãsurã : s-ar pãrea cã tonul ironic întrebuinþat aici de Dante nu s-ar potrivi în totulcu starea realã a lucrurilor din Florenþa, care, dacã era într-adevãr lipsitã de pace ºi de
mãsurã, cît priveºte averile nu se putea tãgãdui cã era unul din oraºele cele mai bogate aleItaliei. Aici însã ironia este îndreptatã împotriva faptului cã Florenþa se mîndrea prea multcu bogãþiile sale dobîndite cu mijloace nu totdeauna curate ºi care o duceau la ruinã, stricîndmoravurile. 140. Civile : civilizate, înaintate. 141. Ce : cît de. -n bunul trai : în realizareabunului trai. 142. Cu tine-n rînd : faþã de tine. Subtile : subþiri, de scurtã duratã. 143. Legi :þeºi. 144. Zece zile : face aluzie la necontenitele schimbãri de legi, de forme de guverne ºide magistraþi, care aveau loc în Florenþa. De altfel, ºi un proverb popular florentin zicea ºizice : „legge fiorentina, fatta la sera e guasta la mattina” („lege florentinã, fãcutã seara ºidimineaþa desfãcutã”). 147. Banii : moneda. Membre : instituþii, formã de guvern. 151. Gro-zav : crezînd cã scapã de chinuri schimbîndu-ºi poziþia-n pat.
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Cîntul VII
Ante-Purgatoriul. Vîlceaua
înfloritã : prinþii neglijenþi

Convorbirea între Virgil ºi Sordel
(1-63)  Vîlceaua unde sãlãºluiescsufletele prinþilor care ºi-au neglijatdatoria (64-90)  Pomenirea unoradintre ei (91-130)

8. Cã n-am crezut, (c). 12. crede (c).

1 A lor oneste-onoruri ºi senine,cînd furã-n rînd de trei ori repetate,Sordel s-a tras zicînd : – „ªi-acum, voi cine ?”.
4 – „Pe cînd erau nedemni cei morþi sã cateaceastã coastã, ca spre cer sã suie,de-August îmi furã oasele-ngropate.
7 Eu sînt Virgil, iar cerul al meu nu eprintr-alt pãcat, decît cã nu crezui” –aºa-ncepu maestrul meu sã spuie.
10 Precum acel ce vede-n faþa luideodat-un fapt ce-l umple de mirare,crezînd ºi nu, zicînd ba e, ba nu-i,
13 Sordel, plecîndu-ºi ochii,-a stat atare.Venind apoi l-a-mbrãþiºat umilpe unde-un prunc s-agaþã de-omul mare.

3. S-a tras : s-a tras puþin înapoi, pentru a se uita mai bine la cei doi cãlãtori, ale cãror numeºi stare nu le cunoºtea încã. 4. Pe cînd : „înainte de venirea Mîntuitorului pe pãmînt, cîndsufletele nu erau încã demne de a cãuta acest munte, spre a se curãþi de pãcate ºi a se suila cer, oasele mele furã îngropate de August”, adicã : „am murit sub stãpînirea lui August,înainte de venirea lui Isus Cristos”. 7. Cerul : „n-am parte de cer, nu din cauza vreunui pãcat,ci numai fiindcã n-am crezut în Cristos”. 12. Crezînd : ºi crede, ºi nu crede. 15. Pe unde :„pe dupã genunchi” sau, dupã alþii, „la picioare”. În orice caz, nu de gît, cum fãcuse înaintede a-l cunoaºte, ca de la egal la egal. Prunc : în text : „cel mai mic”. Cei mai mulþi comentatoriinterpreteazã : „cel inferior”. Cît despre acest obicei de a îmbrãþiºa genunchii sau picioarelecelor puternici ºi demni de respect, propriu popoarelor pãgîne, ºi care nu s-ar potrivi creºti-nului Sordello, se pare cã Dante ºi-a adus aminte de pasajul lui Matei, XXVIII, 10 : „Ele s-auapropiat sã-I cuprindã picioarele ºi I s-au închinat ”.
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16 – „Oh, glorie-ntre latini, al cãrui stildovezi, ce poate-al nostru grai, ne dete,ºi-a þãrii mele-onoare-n veac, Virgil !
19 Ce graþie-ori merit vru sã mi te-arete ?ºi spune-mi tu, de-s demn de-al tãu cuvînt,de vii din Iad, din care cerc, poete ?”
22 – „Prin toate-ale durerii cercuri sîntvenit aici – a zis –, ºi fac acestemînat de-o Doamnã [chiar] din locul sfînt.
25 ªi nu fãcînd, ci nefãcînd îmi estepierdut ce tu doreºti, supremul Bine,de care eu tîrziu am prins de veste.
28 Un loc e-n Iad, ºi-o noapte fãr’ de fineni-l face trist, nu cazna, ºi-ntristaþinoi nu-n urlãri ne plîngem, ci-n suspine.
31 Acolo stau cu pruncii cei curaþi,pe care-i duse moartea mai ’naintede-a fi de culpa-ntregii lumi spãlaþi,
34 acolo-s cei ce n-au ºtiut trei sfintevirtuþi, trãind, dar pe-altele pe toate,lipsiþi de-orice pãcat, le-avur-aminte.

18. ªi-onoarea-etern-a þãrii (c). 24. imperiu (a). 29. amar (c) ; ºi-l face trist nu chi-
nul (a). 30. Cu numai Noaptea lui, iar (a) ; Nu plîng cu vaiu, ci-abia le-auzi suspi-
nul (a). 31. Stau prunci cu nume-n el nevinovaþi (c). 33. Piºcaþi de dinþii morþii (c).
16. Oh, glorie : se adreseazã lui Virgil. 17. Dovezi : „ne dete dovezi de ce poate al nostrugrai”, adicã : „ne-a arãtat toatã puterea de expresie de care e capabilã limba latinã ºi pe carenumai tu ai ºtiut s-o foloseºti”. Nostru : limba latinã, socotitã nu ca o limbã moartã, trecutã,ci vie, întrebuinþatã în scrieri cu subiecte mai înalte ca limbã literarã prin excelenþã, spredeosebire de cea vorbitã („vulgarã”), în care nu se puteau trata decît subiecte mai uºoare.
Cf. De vulgari eloquentia, I, 1, 3 : „Est deinde alia locutio secundaria nobis, quam Romani
gramaticam vocaverunt”. Gramaticã în Evul Mediu era sinonim cu limba latinã. 18. ªi-a
þãrii : „gloria latinilor, dar ºi a þãrii mele, adicã Mantova”. 19. Graþie... merit : „graþia luiDumnezeu sau meritul meu”, adicã : „Ce-am fãcut eu bun ca sã mã bucur de o graþie aºa deneaºteptatã ca aceea de a te vedea ?”. 22. Durerii : regatul durerii, Infernul. 24. O Doamnã :Beatrice, care, fiindu-i milã de Dante, rãtãcit prin pãdure, s-a coborît în Limb ºi l-a rugat sã-ivie într-ajutor. Cf. Infernul, II, 51-120. 25. ªi nu fãcînd : „am pierdut cerul nu fiindcã amfãcut ceva rãu, ci fiindcã n-am fãcut binele”, adicã : „Fiindcã n-am crezut în Cristos, am pierdutviziunea lui Dumnezeu, supremul Bine pe care tu îl doreºti aici în Purgatoriu ºi îl vei aveaîn Rai”. 27. Tîrziu : numai cînd Cristos se coborî în Limb ºi scoase sufletele patriarhilor.
28. Un loc : Limbul, în care, dupã credinþa catolicã, merg copiii morþi fãrã botez ºi unde,înainte de coborîrea lui Cristos în Infern, erau ºi patriarhii. Dante, din marea admiraþie ce-oare pentru înþelepþii pãgîni ai Antichitãþii, îi pune ºi pe aceºtia în Limb. De observat cum luiVirgil, ca suflet delicat ce e, îi e cam ruºine sã spunã cã se aflã în Infern, ºi deci insistã asuprafaptului cã cercul ce-l locuieºte e ceva aparte, un fel de excepþie, unde sufletele au un trata-ment deosebit, nu sînt chinuite, ca celelalte, cu chinuri materiale ºi ruºinoase, ci numai cudorinþa nesatisfãcutã de a vedea pe Dumnezeu. 34. Trei sfinte : cele trei virtuþi teologale :credinþa, speranþa ºi caritatea. 35. Pe altele : dar cunoscurã pe toate celelalte, adicã celepatru virtuþi cardinale : dreptatea, prudenþa, tãria ºi cumpãtarea.



DIVINA COMEDIE

328

37 Dar dã-ne-un semn, de ºtii ºi de se poate,la locul de-unde propriul Purgatorîºi ia-nceput, ce drum mai scurt ne-ar scoate ?”
40 – „N-avem aici anume loc. Cum vor,ºi-n sus ºi-n jur oricine poate trece ;cît pot sã merg, îþi stau conducãtor.
43 Dar vezi cã ziua-ncepe sã se plece,iar noaptea-n sus nu poþi sui, deci catãs-aflaþi un loc mai bun spre-a o petrece.
46 La dreapta-ne sînt umbre-aici îndatã ;de vrei, te duc la ele, ºi-i aveaplãcere-a ºti ce soartã le e datã.”
49 – „Dar cum – a fost rãspunsul – dac-ar vreasã suie-un duh, e poate cã nu-l lasãaltcineva ? Sau e, cã n-ar putea ?”
52 Vãzui în þãrn-o linie cum apasãcu degetul, ºi : – „Ziua dac-apune,nu poþi sã treci nici dunga asta trasã.
55 Dar nu c-alt lucru piedicã ne-ar pune,decît negroarea nopþii-a ne sui,cã-n vrerea noastr-orice puteri rãpune.
58 Poþi noaptea-n jos sã mergi cît ai voi,poþi coastei face-ocol, dar e-n orbie,cît timp ni-e sub picioare-ascunsa zi”.
61 Virgil, ca ºi cuprins de-uimire vie,rãspunse-atunci : – „Deci du-ne unde-ai spuscã starea-n loc plãcut-o sã ne fie”.
64 Puþinã cale noi de-aci ne-am duscînd ºi vãzui cã dealul se desfacefãcînd o vale ca ºi-n lume sus.

41. ªi-n sus ºi-n jos aceºti de-aici (b). 55. -n suiº (c). 56. Altu (c). 57. Cãci ea
voinþii (a). 58. poþi rãtãci (a) ; Cu ea poþi face-n ºes cãrarea (c). 59. Ocoluri în...
pustie orbie (b) ; ªi-ocoluri fãr’ de rost aºa-n orbie (c).
38. Propriul : Purgatoriul propriu-zis, fiindcã pînã acum au fost în Ante-Purgatoriu. Dante,mereu preocupat de firescul lucrurilor, ca sã nu se mire cineva cum poate Sordello sã-i întovã-rãºeascã pãrãsindu-ºi locul ce i se destinase în Purgatoriu, nãscoceºte o lege prin care acestorsuflete le e îngãduit a merge în sus ºi în jos, fãrã sã aibã fixat un loc anume. Cf. Infernul, XIV,88-90, unde poetul întrebuinþeazã acelaºi procedeu. 44. Nu poþi : soarele simbolizeazã aici
graþia divinã. O datã eclipsatã aceasta în conºtiinþa noastrã, nu mai e posibilã continuareadrumului cãtre ispãºire. 46. Umbre : sufletele principilor care nu ºi-au fãcut datoria faþã desupuºii lor ºi au întîrziat pînã la ceasul morþii de a se pocãi de pãcatele lor. 51. Altcineva :„suiºul în timpul nopþii e oprit de Dumnezeu sau de o lipsã fizicã de puteri pe care i-arpricinui apusul soarelui ?”. 56. Negroarea nopþii : întunericul nopþii spirituale (lipsa haruluidumnezeiesc). 57. -n vrerea : bine zice aici Tommaseo : „neputînd, nici nu vrem”. 59. -n orbie :dar mersul ar fi zadarnic, fiindcã aþi rãtãci în întuneric fãrã a putea înainta cu nici un passpre þintã. Deci, o datã pierdut harul lui Dumnezeu, nu mai rãmîne decît a aºtepta reîntoar-cerea lui. 60. Sub picioare : în cealãlaltã emisferã. 61. Uimire : doctrina harului dumnezeiesc
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67 – „Vom merge-acolo unde coasta facedin sine-un sîn – a zis –, ºi noul soarevom sta sã-l aºteptãm acolo-n pace.”
70 Era-ntre clin ºi oblu-o cotitoarepotecã-n vale ce ne duse-n loculîn care-al vãii limb aproape moare.
73 Curat argint ºi aur roº ca focul,smarald în clipa cînd îl frîngi, seninuleben lucios ºi purpura ºi cocul
76 învinse-ar fi rãmas acolea-n plinulde flori ºi ierburi sîn cu strãlucirea,precum de-al sãu mai mult e-nvins puþinul.
79 Nu numai c-a depins acolo firea,ci-a mii de-odoruri o dulcoare rarãfac dulce-amestec neºtiut airea.
82 ªi duhuri, ce pe pajiºti s-aºezarã,cîntau aci Salve Regina-n cor,pe cari din deal nu le vedeai de-afarã.
85 Sordel, al nostru-aici conducãtor :– „Cît timp puþinul soare n-o sã cadã,nu-mi cereþi sã vã duc în valea lor.
88 Mai bine-ale lor feþe-o sã se vadã,ºi-a lor miºcãri, aici pe culme stînd,decît fiind cu dînºii-ntr-o grãmadã.

74. Clipa frîngerii, aci (a). 79. pictat (c). 80. Miresme (c).
fiind cu totul particularã creºtinilor, e cu desãvîrºire necunoscutã lui Virgil ; de aici mirarealui. 68. Un sîn : o scobiturã, o adînciturã potrivitã pentru a cuprinde ceva în ea ca în sîn.
69. -n pace : fãrã sã ne tulburãm. Graþia e momentanã, fulgerãtoare. Deci nu se poate sãdureze mult. O datã pierdutã graþia, trebuie sã aºteptãm cu seninãtate sã se întoarcã, rugîndpe Dumnezeu sã ne-o redea ºi sã nu ne lase sã cãdem iar în pãcat, însã fãrã disperare, cimenþinîndu-ne într-o stare de aºteptate credincioasã. 71. -n locul : nu departe de fundul vãii,unde poala (limbul) aproape se isprãveºte. Poalele vãii nu pot fi decît partea de jos a celordouã coaste care o formeazã ºi unde ea sfîrºeºte. 73. Curat argint... : culorile aprinse aleflorilor ºi ale ierburilor din „vîlceaua principilor” erau mai puternice ºi sclipitoare ca argintulcurat, aurul strãlucitor, smaraldul frînt ºi cocul purpuriu. 75. Cocul : fructul unei tufe deculoare roºu aprins, întrebuinþat de vopsitori. În Reþetarul florentin, 41, gãsim : „Cocul vopsitoral lui Dioscoris ºi Gaien ºi chermes-ul lui Serapion sînt unul ºi acelaºi lucru”. 80. Odoruri :miresme. De la it. odore = miros. 81. Airea : aiurea. Ca ºi altinde pentru altunde, reprezintão formã foarte des întrebuinþatã de Coºbuc ºi în poeziile lui originale. 83. Salve Regina :rugãciunea cãtre Maica Domnului atribuitã Sfîntului Bernard, misticul îndrãgostit de SfîntaFecioarã. Se cîntã în slujba de searã la vecernii, ºi începe „Salve Regina, mater misericordiae,
vitae dulcedo et spes nostra, salve !...”. 84. Nu le vedeai : fiind ascunse în fundul vãii. Steinerobservã cu fineþe cã vîlceaua principilor aduce aminte de nobilul castel din Limb, ºi culorilevii ale florilor care smãlþuiesc pajiºtea pe care ºed prinþii ne amintesc blazoanele strãlucitoarede aur, argint, alb, negru, albastru ºi stacojiu, emblemele nobleþei familiilor din care se trã-geau ºi (simbolic) ale bunurilor ºi onorurilor lumeºti pe care norocul le împarte prinþilor cudãrnicie. 89. Pe culme : fiindcã în fundul vãii era mai puþinã luminã. Poate cã e aici ºi unsens alegoric : „Cei mari trebuie vãzuþi mai de departe, în perspectiva istoriei. Vãzuþi deaproape ºi de contemporani, par a fi oameni de rînd, nu pot fi judecaþi în adevãrata lor în-semnãtate. Trebuie priviþi de pe o culme sufleteascã, înãlþîndu-ne deasupra patimilor obiºnuite”.
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91 Acel ce ºade cel mai sus, pãrîndc-ar fi negles ce-avea sã fãptuiascãºi vezi cã nici nu cîntã cu-alþii-n rînd,
94 Rudolf a fost ºi-ar fi putut s-opreascãItalia de-a pieri de rãni, de caretîrziu va fi alt braþ s-o lecuiascã.
97 Vecinul sãu, ce-l mîngîie, cum pare,domni pãmîntu-acelor vãi ce drumprin Molda-n Elba-ºi fac, prin Elba-n mare,
100 ºi-i Otocar, mai bun ca prunc decume fiu-i Venceslau, de barbã plinul,ce-n lene ºi-n desfrîu se-ngraºã-acum.
103 ªi-acel nãscior, ce pare cu vecinulcel blînd la chip, în foarte intim sfat,muri fugind ºi desflorîndu-ºi crinul.
106 Vezi cum îºi bate pieptul, desperat,ºi vezi pe celãlalt ce-oftînd fierbintedin palme-obrajilor fãcut-a pat :
109 sînt ciumei Franþei socru ºi pãrinte ;ºi-au inimi triste-aºa de-amar durutede viaþa lui cea rea ºi fãr’ de minte.

92. ªi sta fãr-a cînta cu alþii-n rînd (c). 104. Cã stã de tainic (a). 111. Cã-i ºtii
miºelul trai (a).
91. Acel : Rudolf de Habsburg, tatãl lui Albert de Austria (cf. cîntul VI, 97), care a domnitca împãrat ºi rege al romanilor de la 1273 la 1291. Despre el ne spune cronicarul Villani(VII, 55) : „Acest rege Rudolf a fost de mare însemnãtate ºi mãrinimos, ºi viteaz în rãzboaieºi norocit în bãtãlii, foarte temut de germani ºi italieni, ºi, dacã ar fi voit sã treacã în Italia,fãrã împotrivire ar fi stãpînit-o”. 92. Negles : de a trece în Italia. 93. Nu cîntã : leneº ºi înrugãciune sau, dupã cum zice Steiner, osîndit, ca mai vinovat, a se lipsi ºi de mîngîierearugãciunii. 96. Alt braþ : face aluzie probabil la Henric al VII-lea de Luxemburg. Scena Divinei
Comedii petrecîndu-se în anul 1300 ºi Henric coborîndu-se în Italia în 1310, Dante întrebuin-þeazã aici viitorul, fãcînd un fel de profeþie ex eventu. 97. Vecinul sãu : Otocar al II-lea,regele Boemiei (valea parcursã de rîul Molda, numele latinesc al Moldavei, afluentul Elbei)urmaº al lui Venceslav al III-lea ºi mort în 1278. Crud duºman al lui Rudolf în viaþã, aici, înregatul iertãrii, ne e înfãþiºat mîngîindu-l. 100. Ca prunc : a avut, copil fiind, mai multãminte ca Venceslav, om matur. Prea grosolan interpreteazã Benvenuto da Imola, parafrazîndpe Dante fãrã a-l înþelege, dupã cum foarte des se întîmplã acestor vechi comentatori : „qui
habebat magnam barbam”. 102. Acum : a murit în 1305 la Buda. Data cãlãtoriei lui Dantefiind 1300, Venceslav e socotit ca încã în viaþã. 103. Nãscior : cu nas mic. Filip al III-lea, ziscel Îndrãzneþ, regele Franþei. Un vechi comentator adnoteazã : „habuit parvum nasum et ideo
vocabatur Nasetus”. Vecinul : Henric de Navarra, socrul lui Filip cel Frumos, fiul lui Filipal III-lea numit mai sus. 105. Muri : la Perpignan, în 1385, fugind din Catalonia, invadatãde Petru al III-lea de Aragón, cu care era în rãzboi pentru stãpînirea Siciliei, în urma izbîn-zilor navale cîºtigate de Ruggiero di Lauria. Desflorîndu-ºi : spre ruºinea neamului lui, alcãrui blazon purta trei crini de aur pe fond albastru. 106. Vezi : bagã de seamã cum Filipal III-lea îºi bate pieptul ºi Henric I (celãlalt) suspinã, amãrîþi ºi unul, ºi altul din cauza fiuluiºi ginerelui lor, Filip cel Frumos, „ciuma Franþei”. 108. Pat : îºi sprijinã chipul în palme, înatitudine de durere. 109. Ciumei Franþei : Filip al IV-lea cel Frumos, fiul lui Filip al III-leacel Îndrãzneþ, s-a urcat pe tronul Franþei în 1285 ºi, ca soþ al Ioanei de Navarra (fiica luiHenric), luã titlul de rege al Franþei ºi al Navarrei. A murit în 1314 într-un accident devînãtoare, ºi deci în 1300, data închipuirii danteºti, era încã în viaþã, ceea ce explicã cumDante vorbeºte de el ca de un om în viaþã. Dante de mai multe ori îl apostrofeazã, indignat
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112 Iar cel cu membre-aºa de mari pãrute,ce cîntã-n rînd cu cel cu mare nas,fu-ncins cu brîu-a tot ce e virtute,
115 ºi rege dupã el de-ar fi rãmasacel flãcãu ce-n dosul lui se vede,virtutea s-ar fi scurs din vas în vas,
118 cum nu poþi spune de-alt al sãu erede,cãci Frideric ºi Iacob au azi þarãdar ce-i mai bun nici unul nu posede.
121 Umana probitate creºte rarãpe crengi în sus, cãci vrea sã fie-astfelAcel ce-o dã, ca Lui sã i se cearã.
124 ªi Cîrnului ºi ºi-altui Petru-acelde care plîng-Apulia ºi Provanþaaceste-ocãri li se cuvin la fel.
127 Aci-ntre pom ºi germene-i distanþacît e-ntre Margarita ºi Beatricecu soþul lor, ºi, cu-al ei soþ, Constanþa.

121. o afli... (a). 122. Crescînd pe crengi (a).
mai ales de insulta adusã papei în 1303, cînd Sciarra Colonna, unul din partizanii lui ºiduºman personal al lui Bonifaciu al VIII-lea, îi dãdu ºi o palmã, din care cauzã papa muri dedurere. Cu toatã ura violentã pe care Dante a nutrit-o totdeauna împotriva lui Bonifaciu, n-aputut totuºi ierta niciodatã lui Filip cel Frumos felul brutal în care s-a purtat faþã de bãtrînulpapã (care-l aºteptase fãrã fricã, îmbrãcat în hainele sale pontificale), cãci ºi-a bãtut joc, prinel, de însãºi Biserica pe care, în acel moment, o reprezenta. Socru ºi pãrinte : Henric deNavarra ºi Filip al III-lea. În text : „pãrinte ºi socru”. 111. De viaþa lui : a lui Filip cel Frumos.
112. Iar cel : Petru al III-lea cel Mare, regele Aragonului (1236-1285). 113. Cel cu mare
nas : Carol I de Anjou (1220-1286), care, în urma bãtãliei de la Benevento, a intrat în stãpî-nirea regatului de Neapole. Cronicarul Villani (VII, 1) îl descrie „mare ºi voinic, de culoaremãslinie ºi cu nasul mare”. De observat cum Dante întrebuinþeazã aici procedurile satirico--comice cam grosolane ale sirventes-ului provensal, potrivit cu figura lui Sordello, care-i aratãsufletele, ºi autor, dupã cum am spus, al sirventes-ului împotriva prinþilor contemporani cuocazia morþii lui Blacatz. 114. Brîu : fiindcã în Evul Mediu brîurile erau de obicei din materiefoarte de preþ (de aur sau argint) ºi împodobite cu pietre preþioase, aici încins cu brîu înseamnã
împodobit. Cît despre semnificaþia simbolicã a brîului, ea era castitatea ºi cumpãtarea, fiindcãînfrîneazã ºoldurile (pãcatul trupesc). 116. Acel flãcãu : Alfons al III-lea, întîiul nãscut al luiPetru al III-lea de Aragon, mort la 20 de ani în 1291. 118. De alt : de nici un alt urmaº alsãu. Virtuþile lui Petru al III-lea, moºtenite de primul sãu nãscut Alfons al III-lea, mort preadevreme ca sã-i poatã urma la tron, n-au fost moºtenite de ceilalþi copii ai lui : Frederical II-lea ºi Iacob al II-lea, care stãpînirã respectiv regatele Siciliei ºi Aragonului ºi se rãzboirãîntre ei din cauza moºtenirii pãrinteºti. 121. Creºte : virtuþile pãrinteºti se moºtenesc rar.
123. Acel : Dumnezeu, care e singurul distribuitor al virtuþilor omeneºti care ne vin de la Elºi nu de la naturã. 124. Cîrnului : lui Carol I de Anjou, pe care mai sus l-a numit „cu marenas”, ºi al cãrui urmaº pe tron, Carol al II-lea, era cu mult inferior tatãlui. Altui Petru : întext : „ºi celuilalt”, adicã : nu unui alt Petru, dupã cum pare a-nþelege Coºbuc, luîndu-se dupãun text necorect, ci aceluiaºi Petru al III-lea de Aragon. 125. De care : în text : „încît” ºi sereferã la „cîrnul”, ºi nu la acest alt Petru inexistent. Cel din vina cãruia plîng Apulia ºiProvenþa este urmaºul lui Carol I, adicã Carol al II-lea de Anjou, care în 1300 stãpînea regatulNeapole. 128. Margareta ºi Beatrice : Beatrice de Provenþa ºi Margareta de Bourgogne,prima ºi a doua soþie a lui Carol I. Sensul terþinei e urmãtorul : „Cu atît Carol al II-lea e maiprejos decît Carol I, cu cît Constanþa, soþia lui Petru al III-lea de Aragon, se poate fãli cubãrbatul sãu mai mult decît Beatrice ºi Margareta, prima ºi a doua soþie a lui Carol I, se potfãli cu soþul lor”. Într-un cuvînt : „Carol al II-lea e cu atît mai prejos de Carol I, cu cît acestaera inferior lui Petru de Aragon”. 129. Cu soþul : faþã de soþul.
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130 Pe-al Angliei rege-al traiului simplice,Enric, deoparte stînd, priviþi-l voi :el fu-n vlãstare-o plantã mai ferice !
133 Iar cel ce ºade mult mai jos, apoi,privind spre ceruri, Wilhelm e, marchezul,de-al cui cu-Alexandrinii lung rãzboi
136 ºi Montferatu-i trist ºi Canavezul”.

130. Simplice : simplu ; cf. Villani, V, 4 : „om simplu ºi de bunã credinþã”. 131. Enric : Henrical III-lea, regele Angliei (1206-1272), fiul lui Ioan fãrã Þarã, fu fãcut laº de Sordello în
sirventes-ul pomenit. 132. Vlãstare : face aluzie la copilul lui, Eduard I Legiuitorul, desprecare Villani ne spune (VIII, 9) (1240-1307) cã a fost „unul dintre cei mai de valoare ºi înþelepþistãpîni ºi creºtini din vremea sa”. 134. Wilhelm : Guglielmo al VII-lea Spadã-Lungã, stã-pînitor al Montferratului (Piemont). În 1290, rãzvrãtindu-se împotriva Alexandriei, fu luatprizonier de cãtre rãzvrãtiþi ºi omorît, din care cauzã cei din Montferrato ºi Canavese (altþinut din Piemont) fãcurã un lung ºi crud rãzboi cu locuitorii din Alexandria.
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Cîntul VIII
Ante-Purgatoriul. Valea

înfloritã : prinþii neglijenþi

Clopotul vecerniei (1-9)  Rugãciuneasufletelor (10-18)  Îngerii pãzitori ai
vãii (19-42)  Nino Visconti (43-96) ªarpele (97-108)  Corrado Malaspinaºi strãlucirea curþii lui (109-139)

2. strînge (a). 4. frînge (a). 5. Cînd el departe-aude-un clopot care (b). 6. Cîntînd deparc-a zilei moarte (a) ; Cîntîndu-i parc-a zilei (b). 9. Fãcea cu mîna semn s-ascultce spune (c). 12. Cel Etern (a). 13. dulce, astfel (a).

1 Era pe timpul care-aduce dorºi inima-n vîslaºi de jale-o frînge,în ziua cînd le-au zis „drum bun” ai lor,
4 cînd sufletu-ntr-un nou hagiu se strîngecînd cînt-un clopot dulce-n depãrtarece-a zilei moarte-acolo parc-o plînge,
7 cînd eu simþii c-auzul îmi dispare,ºi-un duh vãzui ’nãlþîndu-se-ntre elefãcînd cu mîna semn ca de-ascultare.
10 ªi-unite palme ridicînd spre steleprivea spre rãsãrit, ca ºi zicîndspre Dumnezeu : – „Ce-mi pasã de-alte cele !”.

1. Pe timpul : apusul soarelui. În text : „Era ceasul cînd dorul cuprinde pe cãlãtori ºi leînduioºeazã inima în ziua cînd au zis adio dulcilor prieteni ºi care înþeapã cu iubire pe noulpribeag, dacã aude de departe un clopot ce parcã plînge ziua care moare”. 4. Nou hagiu :pelerin, cãlãtor încã neobiºnuit cu drumurile. Aceste versuri, care în italieneºte sunã cît sepoate de dulce ºi de melancolic, au puterea sã ne evoce figura lui Dante strãbãtînd drumurileItaliei, dupã izgonirea sa din Florenþa, ºi înduioºîndu-se la coborîrea serii de amintirile deacasã care îi nãpãdesc sufletul în ceasul acela. 5. Clopot : pînã la cercetãrile lui Novati(Indagini e postille dantesche, Bologna, Zanichelli, 1899) s-a crezut c-ar fi vorba de clopotulvecerniei (Ave Maria). Însã, dupã studiul savantului profesor de la Milano ºi regretatuluimedievalist, rezultã cã obiceiul de a trage clopotul ad Ave Mariam e posterior lui Dante.Trebuie deci sã înþelegem aici clopotul care ordona stingerea focurilor în oraºele medievale,aproape în întregime de lemn ºi deci foarte expuse incendiului. 7. Dispare : începui sã nu maiaud vorbele lui Sordello ºi cîntecul sufletelor, atenþia fiindu-mi îndreptatã toatã spre unul dinsuflete, care se ridicase dintre celelalte. De aici se vede cã Dante a observat ºi el cã atenþiae ritmicã, ceea ce abia în zilele noastre a fost descoperit de psihologia experimentalã.
9. Semn : ca sã înceteze celelalte suflete sã cînte Salve Regina ºi sã-l asculte. 12. Ce-mi pasã :
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13 Te lucis ante,-aºa de dulci sunînd,încît simþeam din simþuri cã mã scoate,cuvinte-a spus cucernice ; ºi,-n rînd
16 cu el, ºi dulce ºi devote toatecîntarã-ntregul imn pînã la fine,cu ochii-ntorºi spre veºnicele roate.
19 Fixeazã-þi ochii pe-adevãr, creºtine,aici, cãci vãl aºa de fin îi pui,cã lesne-o sã strãvezi prin el, ºtiu bine.
22 Pe-acel gentil popor deci îl vãzuiprivind în sus ºi, ca ºi-n aºteptare,umil ºi palid în tãcerea lui,
25 ºi-apoi doi îngeri din adînca zarevãzui venind, cu spãzi, de foc fãcute,dar fãrã vîrf ºi tîmpe fiecare.
28 Aveau, ca foile de-acum nãscute,vestmînt ce-n urmã-le juca-n uºorulsusur domol, de verzi aripi bãtute.
31 Deasupra noastr-oprindu-ºi unul zborul,mai jos de mal dincolo-al doilea steteaºa cã sta-ntre dînºii-acum poporul.
34 Eu clar vãzut-am blondele lor plete,ci-n ochi mi-aduse faþa lor orbie,cum tot preamultul poate-un simþ sã-mbete.

14. Cîntar-un imn (a). 16. Cucernic (a). 26. ªi-apoi ieºind doi îngeri ºi din zare (a).
30. fãcut de verzi (a). 35. Ci-n faþa lor... -n ochi... (c).
de lucrurile lumeºti. 13. Te lucis ante : sînt primele cuvinte ale imnului de vecernie, cu careBiserica cere, la sosirea nopþii, sprijinul lui Dumnezeu împotriva ispitelor nocturne. Dulci : sereferã la „cuvinte” din versul 15. A se construi : „A spus cuvinte cucernice, sunînd aºa de dulci,încît simþeam cã mã scot din simþiri”. 16. Cu el : cu sufletul care dãduse semnul încetãrii unuicîntec ºi începerii altuia. 17. Imn : Te lucis ante. 18. Veºnicele roate : cele nouã ceruri alesistemului ptolemaic, pe care oamenii din Evul Mediu ºi le închipuiau cristaline ºi învîr-tindu-se cîrmuite de o inteligenþã motoare : îngerii, arhanghelii, serafimii, heruvimii etc.
19. Fixeazã-þi : ca în toate locurile în care alegoria capãtã o însemnãtate mai deosebitã,Dante însuºi atrage atenþia cititorului cã trebuie aici sã se citeascã ºi dincolo de vãlul sensuluiliteral. Într-adevãr, scena ce urmeazã reprezintã o încercare de ispitã diabolicã zãdãrnicitã depaza îngerilor, al cãrei înþeles simbolic este cã „diavolul lucreazã în bezna minþii ºi a inimiiomeneºti ºi cã numai lumina ºi sprijinul harului pot mîntui pe credincioºi”. Ar fi însã greºit,dupã cum foarte bine observã Steiner, dacã s-ar înþelege cã ºarpele ar avea vreo putere dea ispiti pe prinþii vãii înflorite din Purgatoriu. În regatul pocãinþei diavolul n-are nici o putere,ºi toatã scena n-are altã menire decît de a le arãta lor primejdia din care au scãpat. 22. Gentil
popor : ceata aceea de suflete nobile (de prinþi). 27. Tîmpe : simbolul dreptãþii temperate demilostenia dumnezeiascã. 28. Ca foile : de culoarea foilor. 30. Verzi : de culoarea Speranþei.
36. Preamultul : cum o excitaþie senzorialã prea intensã întrece puterea simþurilor. Luminaprea mare îl orbeºte, ºi înfãþiºarea dumnezeiascã a îngerilor rãmîne ascunsã în vãlul de luminãcare-i înfãºoarã.
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37 Spre-a ne pãzi de-un ºarpe ce-o sã vieaci-n curînd, Maria ni-i aduce,de paza vãii-acestea sã ne fie !
40 Eu, neºtiind ce drum avea s-apuce,privii în jur ºi rece ca un sloim-am strîns în dosul dulcelui meu duce.
43 – „Acum vom scoborî – ne-a zis apoi –,sã stãm de vorbã cu-acea gloatã sfîntã,cãci drag lor le va fi a fi cu voi.”
46 Trei paºi, cred eu, ºi-am fost la cei ce cîntã.ªi-un duh vãzui care, pãrînd c-ar vreaa ºti de-s eu, privea la mine þîntã.
49 Era pe-un timp cînd zarea se-nnegrea,dar nu-ntr-atît spre-a nu cunoaºte binece-n ochi de-ntîi nelimpede pãrea.
52 ªi-am mers spre el, iar el veni spre mine.– „Cã nu te-aflai, o, cît de mult îmi place,cu rãii-n Iad, o, demne jude Nine !”
55 Salutul demn nici eu, nici el nu-l tace.ªi-apoi : – „De cînd sosiºi – îmi zise el –sub munte-aici pe-a mãrii-ntinsã pace ?”.
58 – „O, de-azi din zori, prin tristul loc, ºi-astfelc-aceastã viaþ-a mea tot prima esteºi-aºa-mi cîºtig pe-a doua cu-acest zel.”

38. Lipseºte în (A). Am introdus deci în text nota marginalã din (a). 42. M-amstrîns de tot de (a). 45. fi-le-va plãcut (a). 59. ca viaþa mea de-acum (a).
38. Maria : Sfînta Fecioarã. Ni-i aduce : pe aceºti îngeri. 40. Avea : ºarpele. 43. Ne-a zis :Sordello. 51. De-ntîi : nu era aºa întuneric încît, privind cu puþinã atenþie, sã nu se poatãdistinge ceea ce la început pãrea neclar. 53. Cã nu te-aflai : ce bine mi-a pãrut cã, vãzîndu-teaici, am avut certitudinea cã nu erai osîndit printre sufletele Iadului ! Nu adreseazã cuvîntullui Nino Visconti, ci e vorba de o exclamaþie pe care o face poetul cînd scrie. 54. Jude Nine :Ugolino Visconti din Pisa, zis Nino prin prescurtarea numelui, care – ne spune vechiul comen-tator al Divinei Comedii, Francesco da Buti – „stãpîni judeþul Gallurei în Sardinia ºi fu foartenobil la suflet ºi în moravuri ºi îndrãzneþ ºi voinic”. Sardinia, colonia Pisei, era împãrþitã în„judeþe” sau „regate” ; de aceea Carducci, vorbind de aceºti „regi”, spune (Faida di Comune) :„cei ce regi erau în Sardinia ºi în Pisa cetãþeni”. A fost podestà al Pisei, împreunã cu unchiullui (din partea mamei) Ugolino della Gherardesca (Infernul, XXXIII, 13), ºi muri în 1296.Dante putu sã-l cunoascã la Florenþa, unde de mai multe ori judele Nino merse în cursulanului 1289. „Întregul episod respirã familiaritatea afectuoasã ºi aducerea-aminte a stãpîniriipe care puternica familie guelfã o exerciteazã timp de un veac în Sardinia împotriva sara-cinilor, genovezilor ºi celorlalþi «juzi» pãmînteni ºi care se sfîrºeºte prin moartea lui Nino”,pe care un vechi cronicar sardinian îl numeºte, cu oarecare mîndrie, „judex Gallurensis et
tertiae partis regni kallaretani (din Cagliari) dominus”. Cf. Fortunato Pintor în Lectura Dantis,la acest cuvînt. 55. Salutul : în text : „Nici un fel de salutare frumoasã n-a fost uitatã de noi”,adicã : „Ne-am salutat cu tot felul de salutãri frumoase”. 58. Tristul loc : dupã ce am strãbãtutInfernul. 59. Tot prima : tot cea pãmînteascã, adicã n-am murit vreodatã ºi mã vezi aici cusufletul ºi cu corpul meu pãmîntesc. 60. A doua : viaþa cea veºnicã.
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61 De-abia mi-au auzit cum spui acesteSordel ºi Nin, ºi-ados fãcurã saltulce-l face-un om de-o spaimã fãr’ de veste.
64 Se-ntoarse unul spre Virgil, iar altulspre-un duh ce-aici ºedea ºi : – „Sus, Conrad !Sã vezi ce-a vrut din mila sa Prea ’Naltul !”.
67 Iar mie-apoi : – „Pe-acel al graþiei gradce-l datoreºti tu Celui ce ne-ascunde«de ce»-ul prim ca-n veci sã n-aibã vad.
70 Ajuns dincolo de-ale mãrii unde,sã-i spui sã ’nalþe rugi a mea Giovanala Cel ce-oricînd curaþilor rãspunde.
73 Nu cred cã-n piept mai poartã mã-sa ranade cînd schimbat-a albul vãl al ei,pe care-o datã l-ar mai vrea, sãrmana !
76 Exemplu clar din ea tu poþi sã iei,cînd nu-l aþîþi mereu cu ochii-ori guracît þine-un foc al dragostii-n femei !
79 Dar nu-i va pune mîndrã sepulturanãpîrca din Milan ce-adun-oºtiricum i-ar fi pus cocoºul din Gallura”.
82 A zis, ºi-n timpu-acestei tînguirivedeam pe faþa-i stampa rîvnei caredã drept cîntar onestelor porniri.

61. Cum (a). 72. inocentei (c). 84. onestelor (a). Cuvîntul lipseºte în (A). 87. osieo [roatã] (a).
62. Ados : înapoi. Saltul : se trag înapoi miraþi ºi aproape înspãimîntaþi de minune.
65. Conrad : Corrado Malaspina, stãpîn al Lunigianei (regiunea dintre Liguria ºi Toscana),pe lîngã urmaºii cãruia Dante îºi gãsi cîtva timp adãpost în lunga lui pribegie prin þinuturileItaliei. 66. Ce-a vrut : ce minune a binevoit sã ne arate. 69. „De ce”-ul prim : cauza primã.
Ca-n veci : încît noi n-aveam chip de a o ajunge. Îºi închipuie cauza primã ca ceva pus dincolode un rîu care nu ne oferã nici un vad pentru a-l trece. 70. Dincolo : în emisfera arcticã,locuitã de oameni, dincolo de marea ce înconjoarã Purgatoriul, adicã : atunci cînd se vaîntoarce pe pãmînt. 71. Giovana : fiica lui Nino, mãritatã foarte de tînãrã în 1308 cu Rizzardoda Camino (Paradisul, IX, 47-51). În 1323, dupã ce pierduse toatã averea jefuitã de mîniaghibelinilor, virtuoasa domniþã se retrase la Florenþa într-o viaþã modestã ºi primi de lacomunã o subvenþie de 1.200 lire de fioreni mici. 73. Mã-sa : vãduva lui Nino, Beatrice d’Este,care trecu în a doua cãsãtorie cu Galeazzo Visconti ºi deci schimbã vãlul alb, care, împreunãcu haina neagrã, erau îmbrãcãmintea vãduvelor în Evul Mediu. În blamul lui Dante pentruaceastã a doua cãsãtorie a vãduvei lui Nino trebuie sã vedem un reflex al acelei aversiuni pecare în Evul Mediu atît Biserica, cît ºi poporul îl avurã pentru a doua cãsãtorie, pe care maiales poporul o considera ca ceva ruºinos, un fel de bigamie. 80. Nãpîrca : pe steagul oºtilormilaneze era stema Visconþilor, care consistã într-un ºarpe ce are în gurã un copil. Cocoºulera stema Gallurei, unde domnea judele Nino. Deci trebuie înþeles : „Visconþii din Milano nu-ivor face un mormînt aºa de mîndru cum i-ar fi fãcut supuºii sãi din Gallura”. 83. Rîvnei :îndreptãþitã aprindere de mînie. 84. Drept cîntar : care înfrîneazã pornirile oneste, ferindu-ne
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85 Eu lacom tot spre cer priveam, spre-o zarepe unde-au aºtrii cel mai lin ocol,cum mai vecin de-o osie roata-l are.
88 ªi-a zis Virgil : – „Ce caþi tu sus în gol ?”.Iar eu : – „Trei sfinte-acelea flãcãrelece-aprinserã dincoace-ntregul pol”.
91 Iar el : – Sînt jos dincolo patru stelepe cari le-ocheai în zori, de licur pline,ºi-acestea suie-acum unde-au fost ele”.
94 Pe cînd vorbea l-a tras Sordel spre sinezicînd, ºi-a-ntins ºi mîna ca s-arete :– „Vezi colo, vezi duºmanul cum ne vine !”.
97 ªi-un ºarpe-n partea fãr’ de parapetea strîmtei vãi, precum, de n-am greºalã,fu cel ce Evei tristul fruct îl dete,
100 venea prin flori ºi ierbi, spurcata balã,ºi-ades cu capu-ntors el dosul luilingîndu-ºi-l ca bestia cînd se spalã.
103 Eu n-am vãzut, deci nici nu pot sã spui,vulturii-acei cereºti cum se miºcarãdar pe-amîndoi miºcîndu-se-i vãzui.
106 Simþind aripi cum aeru-l separã,fugi nãpîrca, ºi-îngerii-n senincu zbor egal la post venirã iarã.
109 Dar duhul ce veni chemat de Nin,el nu-nceta fixat sã mã priveascãmereu, în tot acel asalt divin.

92. pline flacãri (a). 93. -n cer (a). 101. spinarea lui (a). 102. Lingînd adese (a) ;Lingîndu-ºi-o (a). 108. la loc (c) ; se-nturnarã (c). 111. În tot decursu-acelui... (a).
de excese. 86. Cel mai lin : în direcþia polului antarctic, unde stelele au o miºcare în aparenþãmai înceatã decît stelele care sînt mai aproape de Ecuator, dupã cum mai înceatã e miºcarearazelor roþii aproape de osie. 89. Trei... flãcãrele : trei stele care simbolizeazã virtuþileteologale : credinþa, speranþa ºi caritatea. 91. Patru stele : cele ale cãror raze luminau chipullui Cato (Purgatoriul, I, 22) ºi care, dupã cum am vãzut, simbolizeazã cele patru virtuþicardinale : prudenþa, dreptatea, tãria ºi cumpãtarea. Stelele care simbolizeazã virtuþile teolo-gale strãlucesc noaptea în ora potrivitã reculegerii ºi meditãrii ; celelalte, care simbolizeazãvirtuþile cardinale ºi se referã la viaþa activã, strãlucesc ziua. 96. Duºmanul : ºarpele, adicãispita diabolicã, care lucreazã la întuneric ºi vine o datã cu cãderea nopþii. Momentul, dupãcum observã Steiner, e aici foarte bine potrivit. Nimeni nu se pãzeºte : Virgil vorbeºte, Dantee cu ochii la stele, Nino e tulburat de amintirea soþiei nestatornice. Clipa e prielnicã ºi vrãj-maºul o foloseºte. 97. Parapete : unde valea se deschide. 101. El : ºarpele. 104. Vulturii...
cereºti : îngerii pãzitori ai vãii. 105. Miºcîndu-se : odatã miºcaþi. 106. Separã : abia ºarpelesimte fîlfîitul aripilor îngereºti, fuge, ºi îngerii se îndreaptã spre locul lor (la post) în Rai.
110. Fixat : þintã.
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112 – „Fãclia ce te duce-n sus gãseascãdestulã cearã-n vrere-þi, spre-a puteaca pînã-n smalþ pe culme sã-þi luceascã !
115 Din Valdimagr-ori din vecini cu easã-mi spui, de ºtii, vro veste-adevãratãcãci mare-acolo fui în viaþa mea.
118 Conrado Malaspina fui odatã,nu cel bãtrîn, ci-urmaº, ºi-a mea cea viede-ai mei iubire-o fac aici curatã.”
121 – „O – zisei eu –, a voastrã seniorieeu n-o cunosc, ci-n Europa oaree vrundeva vrun om sã nu v-o ºtie ?
124 A casei voastre faimã ºi onoaredã ºtiri de voi ºi þara voastr-oricui,încît ajunse-o pildã-ntre popoare !
127 ªi-þi jur, ºi-aºa s-ajung unde mã sui,c-al vostru neam pãstreaz-onoare-ntregiivirtuþi, ºi-a spãzii ca ºi-a pungii lui !
130 Îi dã natura ºi-uzul privilegiiîncît, pe rãul drum oricîþi sã plece,el merge drept, urînd cãlcarea legii.”
133 – „Deci mergi ! ªi-n ºapte dãþi nici nu va trecesã doarmã Feb în patul ce-l supunesubt labe-ntreg ºi-ntreg e sub Berbece,

118. Eu fui Conrado (a). 119. Nepot, nu [cel bãtrîn] (a). 129. sale (c). 134-136. IarFeb sã doarmã nu va trece/ De ºapte [dãþi] întreg sub labe al cerului (a).
112 : Corrado Malaspina începe convorbirea lui cu Dante urîndu-i ca lumina harului dumne-zeiesc, care îl cãlãuzeºte la urcarea muntelui, sã gãseascã în voinþa lui destulã docilitate casã-i poatã strãluci pe culmea Purgatoriului, unde e Raiul pãmîntesc (smalþ). 115. Valdimagr- :þinutul între rîul Serchio la miazãzi ºi Varo la miazãnoapte, adicã Lunigiana. Ca toate sufle-tele pe care Dante le întîlneºte în cãlãtoria lui închipuitã în þinutul de dincolo de mormînt,ºi Corrado Malaspina se aratã doritor de a afla veºti nu de pe lumea pãmînteascã în general,ci din þinutul lui natal, din oraºul lui, de la cei de acasã, ceea ce dã poemei danteºti o notãde umanitate atît de universalã. 118. Conrado Malaspina : cel tînãr, marchiz de Villafranca,fiul lui Federigo I. 119. Cel bãtrîn : bunicul lui, cu mult mai vestit, al cãrui nume îl gãsimaºa de des pomenit de cronicarii timpului ºi de trubadurii provensali, ce în versurile lor îlslãvesc pentru dãrnicia ºi ospitalitatea faþã de ei. ªi-a mea : a se construi : „ªi iubirea meacea vie de ai mei o fac curatã aici”, adicã : „ªi-am iubit pe ai mei cu acea iubire care aici securãþã de orice zgurã pãmînteascã, îndreptîndu-se toatã spre Iubirea iubirilor, care esteDumnezeu”. 121. Seniorie : curtea voastrã primitoare. 122. N-o cunosc : în 1300, data fictivãa poemei, Dante nu fusese încã oaspete la curtea lui Moroello Malaspina. 128. Pãstreaz- : tra-diþia tuturor virtuþilor cavalereºti : a „vitejiei” (a spãzii) ºi a „dãrniciei” (a pungii). 130. Natura :„ºi din cauza firii lui, ca ºi din practicarea virtuþilor, neamul vostru e privilegiat între celelalteºi merge drept, oricît de mulþi apucã drumul cel rãu”, adicã : „nu se lasã abãtut din cale prinfaptul cã ceilalþi apucã un drum greºit”. 133. -n ºapte dãþi : nu vor trece ºapte ani, adicã :soarele, care acum este în zodia Berbecului, nu se va întoarce de ºapte ori în aceastã zodie
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136 ºi-aceast-a ta curtean-opiniunecu mult mai mare cui se va-ntãriîn capul tãu decît cum alþii-ar spune,
139 justiþia-n mers de nu se va opri.”

137. va fi-ntãritã (a). 139. opritã (a).
ºi vei vedea cã aceastã bunã opinie ce o ai despre neamul meu corespunde cu totul adevãrului.
137. Cui : vei avea un motiv cu totul mai întemeiat pentru a-þi pãstra buna opinie ce-o aidespre familia mea. În text : „Aceastã opinie îþi va fi þintuitã în cap cu niºte cuie mai maridecît zvonul public”. Dante a fost la curtea lui Franceschino, Moroello ºi Corradino Malaspinaîn 1306, cînd, în ziua de 6 octombrie, a mijlocit pacea dintre cel din urmã ºi episcopul oraºuluiLuni (de la care-ºi ia numele întregul þinut al Lunigianei). Actul solemn a fost redactat laSarzana ºi subscris la Castelnuovo della Magra, ºi Dante, ca mijlocitor al pãcii ºi procuratoral fraþilor Malaspina, s-a sãrutat atunci cu episcopul în faþa poporului, în semn de pace. Deaici probabil s-a nãscut legenda dupã care poetul, oprindu-se la mînãstirea „del Corvo” ºiîntrebat ce cãuta acolo, ar fi rãspuns : „Pace !”. Ne face sã ne gîndim la aceastã posibili-tate faptul cã legenda o gãsim localizatã în Lunigiana, unde se aflã ºi „Mînãstirea Corbului”.
139. De nu : dacã nu se va opri cursul drept al evenimentelor prestabilite de Dumnezeu.



DIVINA COMEDIE

340

Cîntul IX
Ante-Purgatoriul. În faþaporþii celei sfinte

Visul lui Dante ºi transportarea lui
lîngã uºa Purgatoriului (1-63) Descrierea porþii (64-102)  Îngerulportar ; cele trei trepte ºi sãpareacelor ºapte P pe fruntea lui Dante.Deschiderea porþii (103-145)

1. concubina..., cel vechi, amanta (a, b). 3. în pat acum lãsîndu-l pe iubitul (a).
4. Cu dulci colori pe poala-i... (a).
1. Amanta : aurora. 5. Fiare : zodia Scorpiei, care primãvara precedã cu puþin zorile. De aceeaDante spune cã aurora se aratã la balconul de rãsãrit împodobitã cu o diademã formatã dincele nouãsprezece stele ale acestei constelaþii. 7. Stãri : în text : „paºii”. A se înþelege : „Noap-tea fãcuse doi din paºii cu care se urcã pe bolta cereascã, ºi cel de-al treilea era pe sfîrºite”.Paºii cu care noaptea se ridicã sînt orele ; deci trecuserã douã ore din noapte, în vîlceauaprinþilor, în care se gãseau Dante ºi Virgil. 9. Aripi : dacã paºii nopþii sînt orele ºi ne aducemaminte cã orele erau înfãþiºate ca tinere fete cu aripi, nu trebuie sã ne parã ciudat cã Dantespune cã aceºti paºi au aripi. Dupã unele manuscrise, „aripile” ar fi ale „nopþii”, care ºi lepleacã la fiece popas precum fac pãsãrile cînd înceteazã zborul. Aceastã lecþiune, urmatã dealtfel ºi de Torraca, se vede cã e urmatã de altfel ºi de Coºbuc, însã textele mai îngrijite alelui Passerini ºi Steiner, ca ºi ediþia criticã recent apãrutã referã aripile la pas, ºi au : „ºi celde-al treilea (pas) ºi-apleca aripile în jos”. 10. Adam : nu eram numai „suflet”, ci mai aveamºi ceva din moºtenirea lui Adam, adicã „trupul”, ºi eram supus la toate nevoile lui. 12. Cinci :Dante, Virgil, Sordello, Nino Visconti ºi Corrado Malaspina. 15. Bocet : face aluzie la povestea

1 Acum amanta lui Titan anticul[pe prispa rãsãritului sclipea,lãsîndu-ºi îndãrãt, în pat, amicul].
4 De pietre scumpe fruntea ei lucea,tocmite-n chipul friguroasei fiarea cãrei coadã cînd loveºte-i rea.
7 Iar Noaptea douã stãri, cum ea le are,fãcuse-urcînd spre locul unde stam,ºi-aripi acum pleca spre-a treia stare,
10 cînd eu ce înc-aveam ce-mi dete-Adamcãzui de somn ca cel ce nu mai poate,pe iarba unde-aceºtia cinci eram.
13 În ceasul deci cînd rîndunica scoatefãlitu-i plîns, spre-a zorilor luminã,aminte-avînd întîiu-i bocet poate,
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16 cînd mintea-n noi e mult mai peregrinãdin carnea ei, ºi mai negînditoare,ºi-a ei vedenie-aproape e divinã ;
19 pãrea cã-n vis eu vãd plutind în soarecu pene de-aur un vultur ce-n zborcu-ntinse-aripi stã gata sã scoboare.
22 Pãrea cã este-acolo unde-n norpieri, lãsîndu-ºi soþii, Ganimede,cînd smuls el fu ºi dus în sfîntul cor.
25 Gîndeam : – „El stã pe-aci, aºa se vede,din simplu obicei, cãci poate-alt locde-o fi prãdat de el nedemn îl crede”.
28 Pãru apoi cã-n larg rotitu-i joc,cumplit cãzînd ca fulgerul, mã prinseºi-n sus cu el mã duse pînã-n foc,
31 ºi parc-aici ºi eu ºi el s-aprinse.ªi-atît m-ardea închipuitu-acelpojar de sus, cã somnul meu se stinse.
34 Nu cred c-Ahil s-a deºteptat altfelrotind în jur priviri ce-nmãrmurisede-atîta loc strãin pe lîngã el,

24. Cînd dus el fu-n supremul consistor (a).
mitologicã pe care o va mai aminti ºi în cîntul XVII, 19 ºi urm., dupã care Procne, soþia luiTeseu, pentru a rãzbuna pe sora ei Filomela batjocoritã de acesta, îºi omorî copilul ºi îl dãdula masã lui Teseu, pentru care fapt zeii transformarã pe Procne în rîndunicã. 18. Divinã : întext : „divina”, adicã „prevestitoare” (de la divinare = indovinare), iar nu „dumnezeiascã”, caîn înþelesul obiºnuit. Cît priveºte veracitatea visurilor matinale, cf. Ovidiu, Heroides, XVIII,195 : „În revãrsatul zorilor, cînd inima dormiteazã încã, ºi visurile spun adevãrul”. Visul luiDante are, fireºte, un sens alegoric ºi e legat de realitate : „vulturul” simbolizeazã „haruldãtãtor de luminã” (Lucia), care ridicã pe omul cãzut în pãcat, dar pornit spre pocãinþã(urcarea muntelui Purgatoriului) înspre cãldura dragostei dumnezeieºti. Vulturul, care în visrãpeºte pe Dante, corespunde cu Lucia, care, în timp ce el doarme, îl aduce pînã la poarta deintrare a Purgatoriului ; ºi muntele Ida, în regiunea Troiei, leagãnul poporului roman, adicãal celei mai mari civilizaþii pe care omul o putea dobîndi înaintea revelaþiei creºtine, cores-punde vîlcelei înflorite, lãcaºul acelor prinþi care, pentru a fi fost cîrmuitori de popoare,simbolizeazã autoritatea imperiului ºi reprezintã gradul cel mai înalt de perfecþie la carepoate ajunge omul prin propriile-i mijloace. Pentru a se sui însã ºi mai sus ºi a putea continuape calea pocãinþei ºi a curãþirii sufleteºti e nevoie sã intervinã ajutorul harului dumnezeiesc(vulturul : Lucia), singurul care-l poate înãlþa pînã la dragostea lui Dumnezeu. 22. Acolo : pemuntele Ida, de unde Ganimede fu rãpit. 23. Soþii : tovarãºii. Ganimede : fiul lui Tros ºicel mai frumos dintre muritori ; fusese rãpit – spre a umple cupele la masa zeilor – de unvultur trimis de Jupiter. 25. Pe-aci : pe muntele Ida, simbolul celei mai înalte stãri deperfecþie la care au putut ajunge pãgînii înainte de revelaþia evangheliei, corespunzãtor„vîlcelei înflorite” în care dormea Dante ºi simbolul celei mai curate stãri sufleteºti la carepoate ajunge omul fãrã intervenþia harului. 28. Joc : jocul aripilor, zborul. Vulturul, careînainte se rotea larg în vãzduh, la un moment dat se azvîrli deodatã în jos, ca fulgerul.
30. Foc : pînã la regiunea focului, care, dupã ºtiinþa astronomicã medievalã, se întindea întrePãmînt ºi Lunã. 33. Pojar : cãldurã. 34. Ahil : povesteºte Staþiu în Ahileida, I, 247 ºi urm.,
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37 cînd mamã-sa lui Chiron i-l rãpiseºi-l duse-n Schiros, adormit pe braþã,de unde-n urmã-l scoase-apoi Ulise,
40 cum eu mã deºteptai, cînd de pe faþãpierindu-mi somnul,-ngãlbenii deodatã,ca omul cînd de-o mare spaimã-ngheaþã.
43 Vãzui cu mine singur pe-al meu tatã,de douã ceasuri soarele-n [cer sus]ºi-n larg spre mare faþa mea-nturnatã.
46 – „N-ai nici o grijã, cãci eºti bine-adus,fã-þi inimã – vorbi conducãtorul –,[– Sã nu slãbeºti, ci sã cutezi nespus :]
49 ajungi acum sã vezi ºi Purgatorul.Vezi largul zid ce-n jur îl cercuieºte,iar unde pare rupt îi stã zãvorul.
52 Pe cînd al zilei fapt de-abia mijeºte,iar sufletu-þi dormea-ntru-el, pe cîmpiape care-atîta floare-o-mpodobeºte,
55 venind o Doamn-a zis : – „Eu sînt Lucia.Sã iau pe-acest ce doarme, sã mã laºi,sã-i fac mai lesne-astfel cãlãtoria».
58 Cei trei la umbre-n vale sînt rãmaºi.Ea te-a luat, ºi, zi cum se fãcuse,iar sus veni, iar eu pe-ai dînsei paºi.
61 ªi-aici te-a pus, dar mai întîi îmi spusecu mîndrii ochi de-aceastã sfîntã-ntrare,ºi-apoi ºi ea [ºi] somnul tãu se duse.”
64 Cum prinde-un om în dubiu-mbãrbãtareºi schimbã-n siguranþã frica luicînd verdele-adevãr în faþã-l are,

44. sus (a). 46. teamã (a). 59. ªi-aºa ea te-a luat ºi, zi cînd fuse (a). 60. Veni în susurmîndu-i sfinþii [paºi] (b). 64. Cum prinde-n preget omul (a).
cã Ahile, pe cînd dormea, fu transportat din peºtera unde locuia cu centaurul Chiron la Schirosde cãtre mama sa, care vrea astfel sã-l sustragã de la expediþia grecilor, ºi descrie mirareatînãrului la deºteptarea sa : „Quae loca ? Qui fluctus ? Ubi Pellion ? Omnia versa Atque ignota
videt, dubitatque agnoscere matrem”. 39. Ulise : ºtiind cã Troia nu putea sã fie cuceritã fãrãAhile, Ulise se duse la Schiros deghizat în negustor. Toate fetele regelui Laomedon, ºi printreele Ahile în haine femeieºti, se duserã sã cumpere podoabe ºi gãteli femeieºti. Ahile însãtîrgui o spadã ºi tresãri la un sunet de trîmbiþã, lucru pentru care fu descoperit ºi plecã cuUlise la rãzboi. 43. Vãzui : vãzui pe Virgil, soarele ridicat pe cer ºi faþa mea întunecatã spremare. 44. Soarele : depinde, ca ºi faþa din versul urmãtor, tot de „vãzui”. 46. Bine-adus : pecale bunã. 49. Acum : fiindcã pîn-aci au fost în Ante-Purgatoriu, ºi numai de aici încolo vorintra în Purgatoriul adevãrat. 51. Zãvorul : intrarea. 58. Cei trei : Sordello, Nino Viscontiºi Corrado Malaspina. La umbre : printre celelalte umbre din „vîlceaua înfloritã” a prinþilor.
59. Zi : abia s-a fãcut ziuã. 61. Spuse : mi-a arãtat sfînta intrare a Purgatoriului, uitîndu-sela ea. 63. Se duse : ea dispãru ºi tu te-ai trezit din somn. 66. Verdele : curatul.
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67 aºa ºi eu, iar cînd vãzu cã nu-iîn mine spaimã, cel ce-mi vru tot bineporni pe deal, ºi-am prins ºi eu sã sui.
70 Tu bine vezi cum eu înalþ, creºtine,materia mea, sã nu te mire darã,cã pui ºi duh mai mult ca s-o sprijine.
73 ªi-aºa suind, eram unde de-afarãce-ntîi ºi-ntîi o scorburã pãrea,cum este-n zid firida ce-l separã,
76 vãzui cã-i poartã, ºi cã stau sub eatrei scãri de trei colori deosebite,ºi-avînd portar ce mut încã stãtea.
79 ªi, tot mai larg privirile-mi þintitepe el, vãzui cã ºade-n capul scãriic-un chip aºa cã ele-mi fur-orbite.
82 C-o spadã-n mîini, în felul apãrãriice-atari lucori lãsa-n priviri sã-mi picec-ades le-ntoarsei oarbe-n largul zãrii.
85 – „Voi doi de jos – aºa-ncepu a zice –,ce vreþi, ºi cine-i cel ce v-a condus ?Vegheaþi ca drumu-n sus sã nu vã strice !”
88 – „Cunoscãtoare-a ce-i pe-aici, de susvenind o Doamnã – zise-al meu pãrinte –,de-aceastã poartã chiar acum ne-a spus !”
91 – „Spre bine paºii ducã-vi-i ’nainte –vorbi din nou acel gentil portar –,pãºiþi acum pe-a voastre trepte sfinte.”

72. Cã pui ca sprijin (b). 74. Aceea ce dintîiu (A). Am trecut în text varianta (a),versului din (A) lipsindu-i o silabã, ceea ce rezultã dintr-un spaþiu lãsat de autorîntre scorburã ºi pãrea. 75. În (A) este un spaþiu destul de mare între firida ºi ce-lseparã. 76. Vãzui cã-i poartã acum ºi cã stau sub (a). 78. Ce mut în prag (b). 79. largipriviri avînd (a). 81. C-o faþ-astfel, (a). 82. ªi-o spad[ã] (a). 83. sclipiri (c).
68. Cel : Virgil. 70. Tu bine vezi : ca de obicei, în locurile unde e nevoie de mai multãpãtrundere, Dante atrage atenþia cititorului asupra ridicãrii treptate a materiei de la „uman”la „divin”, ºi în consecinþã asupra rafinãrii formei artistice. 78. Portar : îngerul pãzitor alporþii. 81. Ele : privirile. 82. Spadã : simbolul dreptãþii dumnezeieºti. 86. Ce vreþi : nu neputem nici închipui cã îngerul n-ar ºti toate cele despre care întreabã, dar, cum foarte binecrede Steiner, trebuie sã presupunem cã se îndeplineºte aici o formã de întrebãri rituale, alecãror rãspunsuri, deºi cunoscute, trebuie pronunþate. 87. Strice : în cazul cînd aþi pãºi pragulPurgatoriului fãrã pregãtirea necesarã. 89. O doamnã : Lucia. 91. Ducã-vi-i : doamna desprecare mi-aþi vorbit, Lucia, care, fiind simbolul „harului luminãtor”, e cea mai potrivitã sã vãcãlãuzeascã paºii. 92. Gentil portar : sunã cam ciudat, ºi e într-adevãr una din acele expresiidestul de frecvente în Divina Comedie care ne aratã în Dante poetul medieval ºi ne face sãne gîndim la acel element grotesc, adicã comic-inconºtient, pe care îl mai gãsim, de pildã,în capitelurile romanice, unde, alãturi de basoreliefuri inspirate de fabulele lui Esop sauromanele „de la Table Ronde”, gãsim uneori scene de o lascivitate dezgustãtoare, cu totulnepotrivite lãcaºului celui sfînt care le adãposteºte.
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94 Spre ele-am mers. ªi prima ca de varera din piatrã lucie, curatãºi lins-aºa cã mã reda cum par.
97 Ca purpura, dar mai întunecatã,din piatr-a doua, asprã ºi bãtrînãºi-n lat ºi-n lung în multe pãrþi crãpatã.
100 A trei-apoi, ºi-a ambelor stãpînã,pãrea porfir cu-aºa coloare nouãca sîngele ce-acum zvîcni din vînã.
103 Pe-acestea deci cu tãlpile-amîndouãsta sfîntul sol, ºezînd pe-un prag cum nu emai plin de licur clarul strop de rouã.
106 Vãzînd cã buna vrere-a mea mã suie,Virgil îmi dete-ndemn : – „Acum tu luismerit sã-i ceri ca poarta s-o descuie”.
109 La sfintele-i picioare m-aºternuicerîndu-i mila porþilor deschise,ci-n piept dintîi de trei ori mã bãtui.
112 El ºapte P pe frunte-atunci îmi scrisecu-al sãbiei vîrf, ºi-apoi : – „Pe dealul sfînttu vezi de-nchide-aceste rãni”, îmi zise.

97. înoptatã (a). 100. Apoi a treia (a). 101. ºi-avînd (a). 110. cum zise (a). 114. Tuvezi de-aceste rãni sã-þi fie-nchise (b).

94. Ca de var : simbolizeazã mãrturisirea pãcatului, în care sufletul celui pocãit trebuie sãse oglindeascã neschimbat. 98. A doua : simbolizeazã pocãinþa, a cãrei culoare simbolicã evînãtul (ca purpura, dar mai închis), care corespunde cuvîntului italian perso, culoare întreroºu ºi negru, numitã aºa fiindcã venea din Persia (ca ºi turchino = albastru, care venea dinTurcia). Crãpãturile dispuse în formã de cruce (ºi-n lat ºi-n lung) simbolizeazã frîngereasufletului de durerea pãcatului comis. 100. A treia : simbolizeazã ardoarea caritãþii ºi adragostei dumnezeieºti, care înflãcãreazã sufletul pocãit ºi îl împinge sã ºteargã pãcatul prinfapte bune inspirate de dragostea cãtre Dumnezeu. Roºu aprins e culoarea care simbolizeazã
caritatea. 105. Licur : strãlucire, sclipire. În text : „pe pragul care îmi pãrea piatrã de dia-mant”. Diamantul simbolizeazã temelia neclintitã pe care se sprijinã taina pocãinþei, adicãfacultatea datã de Isus apostolilor. Cf. Matei, XVI, 19 : „Îþi voi da cheile împãrãþiei cerurilor,ºi orice vei lega pe pãmînt va fi legat în ceruri ºi orice vei dezlega pe pãmînt va fi dezlegatîn ceruri”. 106. Buna vrere : vãzînd cã de bunãvoie îl urmam pe el, care mã trãgea sus pe celetrei trepte. În text : „cãlãuza mea mã trase de bunã voie peste cele trei trepte”, adicã : „pînã lapoarta Purgatoriului”. 109. Sfintele-i : la picioarele îngerului pãzitor al porþii. 111. -n piept :în semn de smerenie ºi pocãinþã, dupã cum în Biserica catolicã fac credincioºii cînd ajung lacuvintele crezului : „quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea
maxima culpa”, de unde fraza italianã : „far mea culpa” în loc de : „a-ºi recunoaºte vinovãþia”.
112. ªapte P : simbolizeazã rãnile ce le capãtã sufletul, ca urmare a celor ºapte pãcatecapitale : trufia, invidia (pizma), mînia, accidia (lenea spiritualã, urîtul, indiferenþa religi-oasã, neglijarea celor sufleteºti), avariþia, lãcomia, desfrîul. 114. Rãni : pãcatul e socotit înteologia catolicã de „ranã a sufletului”.
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115 Coloare de cenuºe-ori de pãmîntce-l sapi uscat, avea a lui hlamidã ;ºi douã chei a scos de sub vestmînt,
118 de-argint ºi de-aur, dînd ca sã deschidãcu alba-ntîi, cu-a dou-apoi, la felºi-aºa-mpãcat-a inima-mi avidã.
121 – „Cînd una dintre chei – ne zise el –nu merge-uºor, [ºi broasca-ntrarea-i] neagã,rãmîne-atunci închis acest tunel.
124 Mai scumpã-i una, însã cere-o-ntreagãºtiinþã ºi-artã-a doua, [cui o]-nvîrteºte,fiindcã nodul numai ea-l dezleagã.
127 Cînd Petru mi le-a dat, a zis : – „Greºeºtemai bine, cui descui, decît la scarãsã þii popor ce mila þi-o cerºeºte”.
130 ªi-mpinse-acele uºi, cînd loc ne darã.– „Intraþi – ne-a zis –, ci-aveþi de grijã binecã-n urmã-þi de te uiþi, te-ntorci afarã”.
133 ªi cînd pe cardeni se-nvîrtirã-n fineacele douã-aripi la poarta sacrã,de fier, ºi tari ºi-adînc de vuiet pline,
136 nici n-a gemut Tarpeia, nici mai acrãn-a fost aºa, vãzînd cum îi dispareMetel cel bun, lãsînd-o-n bunuri macrã.

115. Avea ca de coloare-a sa (a). 122. O lesne-umblare-n broasca porþii-o (b).
124. Ci-alta care (a). 125. Am trecut între variante acelui ce din (A), care lungeapeste mãsurã versul. Forma cui e curentã la Coºbuc ; se vede ºi din versul apro-piat, 128. 136. Tarpeia nici gemu ºi nici (a).

115. Coloare : cenuºa e simbolul pocãinþei ºi smereniei. De aceea, în „Miercurea cenuºilor”cu care se închide Carnavalul ºi încep Pãresimile, preotul pune cenuºã pe fruntea credincio-ºilor, spunînd : „Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris”. 117. Douã chei :cheile care deschid regatul Cerurilor (Matei, XVI, 19) ºi care sînt insignele papalitãþii : ceade aur reprezintã autoritatea, datã de Dumnezeu Bisericii, de a ierta pe pãcãtoºii pocãiþi ; ceade argint reprezintã ºtiinþa pe care duhovnicul trebuie s-o aibã despre sufletul credinciosului,ca ºi despre legea dupã care-l judecã. 123. Tunel : în text : „trecãtoare”. 124. Una : cea de aur.
126 : Nodul : piedica pãcatului, care nu poate fi înlãturatã fãrã ºtiinþa duhovnicului. 128. Cui
descui : greºeºte mai bine în a deschide prea uºor decît în a refuza intrarea celor pocãiþi.
130. Cînd : care atunci ne dãdurã (fãcurã) loc ; sau, punînd dupã „uºi” un punct sau punct ºivirgulã „cînd (uºile) ne dãdurã loc, (îngerul) ne-a zis : «Intraþi»”. 132. -n urmã-þi : adicã :„dacã te vei întoarce la pãcat”. E clar cã aici Dante îºi aduce aminte de mitul lui Orfeu ºi depovestea biblicã a soþiei lui Lot. Dupã unii comentatori, a se uita înapoi ar simboliza aiciregretul bunurilor lumeºti care au fost obiectul pãcatului. 133. Cardeni : þîþîni (în latinã
cardo). 136. Tarpeia : poarta cetãþii capitoline, aºezatã pe stînca Tarpeia : Iuliu Cezar o forþã
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139 Spre primul cînt mã-ntoarsei cu-ncordareºi parc-a fost Te Deum ce-au cîntatºi-un dulce glas s-amesteca-n cîntare ;
142 ºi ce-auzeam în mine-a deºteptato stare-aºa precum þi-e simþãmîntulcînd voci ºi-organe cînt-amestecat
145 ºi-acum auzi ºi-acum n-auzi cuvîntul.

pentru a pune mîna pe tezaurul public, îndepãrtînd pe Lucius Cecilius Metellus, care erapãzitorul tezaurului. Cf. Lucan, Pharsalia, III, 154 : „Tunc rupes Tarpeia sonat, magnoque
reclusas Testatur stridore fores”. 139. Primul : primul cînt pe care-l auzii, de-abia intrat.
141. Glas : deci cîntecul de care a vorbit în versul precedent trebuie înþeles ca produs deinstrumente. Dante transportã aici în Purgatoriu senzaþia misticã ce o produce în inimacredincioºilor amestecul cîntecelor religioase ale mulþimii cu sunetele profunde ale orgii, laprima intrare într-o bisericã. 145. N-auzi : fiindcã notele grave ale orgii acoperã cuvintele.
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Cîntul X
Brîul întîi : trufaºii

În Purgatoriu. Urcuºul încet ºiodihna celor doi poeþi pe platoul
singuratic (1-27)  Pietre sculptatecu scene de smerenie (28-96) Pedeapsa trufaºilor ºi povãþuireacredincioºilor de cãtre poet (97-139)

4. -ncuia (a). 10. Puþin acolea sã uzãm ne catã (a). 12. De ast-a (a).

1 Cînd fui intrat deci ºi pe poarta carerãmîne-nchisã prin iubirea rea,cãci strîmbul drum ca drept atunci îþi pare,
4 cu zgomot auzii cum ne-o-nchidea.Acum, de m-aº fi-ntors s-o vãd, creºtine,ce scuze-aº fi avut la vina mea ?
7 Suiam pe-un drum ce-n cotituri se þineprin strîmbul scoc din stînca despicatãla fel c-un val ce fuge ºi revine.
10 – „Puþin aici de-atenþie-acum ne catãs-uzãm – a zis Virgil –, mereu spre-a fiºi-aici ºi-aici de partea ondulatã.”
13 Dar lucru-acesta paºii ni-i rãri,aºa cã mai curînd ºtirbita lunãajunse-n patul ei spre-a s-odihni

2. Prin : din cauza iubirii rãtãcite a oamenilor, îndreptatã spre cele lumeºti, iar nu spreDumnezeu, singurul demn de iubirea noastrã. În text : „poarta pe care iubirea rea a oameniloro face neumblatã”. 3. Atunci : cînd eºti în pãcat. 4. -nchidea : îngerul portar. În text : „O auziiînchizîndu-se cu zgomot”. 6. Vina : din faptul cã, dacã s-ar fi întors, s-ar fi fãcut vinovat denesupunere faþã de oprirea îngerului-portar. Cf. cîntul IX, 131-132. 9. Val : poteca sãpatãîn despicãtura stîncii ºerpuia, cum face unda mãrii, care într-un loc înainteazã pe þãrmºi în alt loc se retrage. 10. Catã : trebuie. A se construi : „Ne catã (trebuie) sã uzãm aici depuþinã atenþie”, adicã : „Aici trebuie sã fim cu bãgare de seamã ca sã urmãm toate cotiturileacestei poteci”. 13. Rãri : fãcu ca mersul nostru sã fie mai încet. 14. ªtirbita lunã : încît, maiînainte ca sã ieºim din acea trecãtoare, ultimul pãtrar al lunii atinse orizontul (patul), subcare dispãru.
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16 decît noi doi din strîmta vãgãunã.Dar cînd am fost deasupra-n rotogolîn locu-n care muntele s-adunã,
19 eu prea trudit, ºi despre-al nostru-ocolnesiguri ambii, stetem pe-o cîmpiecum nu-i pustiu sã aib-un drum mai gol.
22 Din malul de-unde golu-i face iela ’nalta coastã-ntruna suitoare,de trei ori cît un om putea sã fie.
25 ªi cît am dat vederii-aripi sã zboareprin cerc la dreapta ºi la stînga mea,la fel pãrea întreaga-ncingãtoare.
28 Dar pîn-a nici nu face-un pas pe ea,vãzui de-ajuns cã[-n jur e rîpa latã]ce nici un drept de-a fi urcuº n-avea.
31 Era de-o albã marmurã ºi-ornatãcu-atari sculpturi cã nu vrun Policlet,ci-ar fi rãmas chiar firea ruºinatã.
34 Trimisul cel ce-aduse-acel decretprin care-a multor veacuri plînsã pacedeschise cerul cel de mult secret,
37 în faþã-ne-apãru ºi-aºa veracescobit, ºi-atît de dulci miºcãri avea,cã nu pãrea sã fie-un chip ce tace.
40 Sã juri cã zice Ave ; cãci stãteaîn faþã Ea, ce-avut-a harul cheiiiubirii cei de veci spre-a-i descuia,

24. Putea de trei (a) ; Pãrea întreit cît e un om (b). 26. aici. 28-30. Dar ºi vãzui, pe
cînd pe dînsa nici/ N-am fost fãcut vrun pas, cã rîpa-i latã/ Ce n-avea nici un drept
„urcuº” sã zici (b). 36. cel de mult secret (b). 38. Scobit vera[ce] (a). 41. cui cheia-i
fuse datã (A). Am trecut în text varianta (a) pentru a restabili rima.
16. Noi doi : a se subînþelege : „sã ieºim”. 18. S-adunã : unde muntele se dã înapoi pentru aface loc unui platou. 22. Din malul : în text : „Din malul prin care se mãrgineºte cu golul, pînãla poala înaltei coaste întruna suitoare, un corp omenesc s-ar cuprinde de trei ori”. A seconstrui : „Din mal pînã la înalta coastã putea fi de trei ori cît un om”. 25. ªi cît : „oricît m-amuitat la dreapta ºi la stînga în jurul meu, întreaga încingãtoare se arãta cum am descris-omai sus, adicã egal de latã ºi de înaltã”. 30. Drept : nu putea fi numitã „urcuº” fiindcã eraabruptã. Coºbuc urmeazã interpretarea dlui Gambera. Cei mai mulþi comentatori însã inter-preteazã acest vers în sensul cã urcuºul rîpei era mai puþin drept, adicã era în pantã. Nesigu-ranþa provine din faptul cã unii interpreteazã drept în înþeles juridic, iar alþii în înþelesgeometric. Versul e foarte obscur ºi în text. 32. Policlet : stînca de marmurã foarte albã erasculptatã cu scene lucrate cu atîta mãiestrie, încît nu numai Policlet, celebrul sculptor elin,dar ºi Natura însãºi ar fi rãmas ruºinatã. Sîntem în brîul trufaºilor, ºi sculpturile sãpate înstîncã reprezintã scene care preamãresc smerenia, virtute opusã pãcatului trufiei. 34. Trimisul :Arhanghelul Gavril. Decret : Buna-Vestire. 35. Plînsã pace : pacea între Dumnezeu ºi ome-nire, atîtea veacuri invocatã în plîns, dupã pãcatul originar, ºi care se restabileºte prinîntruparea Mîntuitorului anunþatã de Buna-Vestire. 36. Secret : închis, interzis. 38. Scobit :sculptat în basorelief. 39. Ce tace : pãrea cã vorbeºte. 40. Ave : Cf. Luca, I, 28 : „Îngerul aintrat în locul unde era Ea ºi a zis : «Plecãciune, plãcutã lui Dumnezeu»”. 41. Cheia : cheia
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43 [ºi puse-avea în chip, ca tîlc ideii],asemeni cerii-al sãu sigil purtîndu-l,aceste vorbe : Ecce-ancilla Dei.
46 – „Nu-þi pune numai într-un loc tot gîndul !” –vorbi Virgil ; iar eu, pe partea luiîn care-avem noi inimile-avîndu-l,
49 privii ºi mai departe ºi vãzuipe partea-n care-aveam pe-al meu pãrinte,ºi [îndãrãtul Maicii Domnului]
52 scobitã-n piatrã altã-ntîmplãminte ;ºi, vrînd mai clarã-n ochi sã mi s-arate,trecui pe lîngã maistru mai ’nainte.
55 Erau aici în marmurã sãpate :un car cu boi ºi-ntr-însul arca sfîntãºi cum oficiul, necerut, te bate,
58 ºi multã gloatã-n ºapte coruri frîntã,cîntînd aºa, cã simþurile mele :„nu cînta” – unul, ºi-altul zise : „cîntã !”.
61 ªi-al jertfei fum îl arãtau acelesculpturi aºa, cã ochii mei ºi nasulcu „nu” ºi „da” gîlceavã-avea-ntre ele.
64 ªi-umilul David, precedîndu-ºi vasulcel sfînt, mai mult ºi mai puþin de-as’datãdecît un rege,-n salt avîndu-ºi pasul
67 ºi poala-n brîu, iar la un geam miratãprivea Melhola din[tr-un dalb] palatca ºi-o femeie tristã ºi-ofensatã.
70 Trecui ºi mai ’nainte de-unde-am stat,sã vãd de-aproape-alt chip pe-acel pãrete,ce-albea dupã Melhola-nfãþiºat.

44. Cum ceara-n ea sigilul sãu (a). 47. Mergeam la dreapta lui (b). 48. În care-aunumai cei vii (b). 50. în urma Maicii sfinte (a). Pe partea-n care domnul mi-lavui (b). 57. neiertat (b). 61. vãzut era (a). 66. avînd în salturi (a). 68. la el desus (a). 71. arete (a). 72. pãrete (a).
iubirii lui Dumnezeu, refuzatã oamenilor dupã pãcatul originar. 44. Cerii : cu aceeaºi fideli-tate cu care ceara poartã imprimat sigiliul, chipul Sfintei Fecioare parcã avea zugrãvite pebuze cuvintele Evangheliei (Luca, I, 38) : „Iatã, eu sînt roaba Domnului ; facã-mi-se dupãcuvintele Tale !”. 48. Inimile : la stînga lui Virgil. A se construi : „avîndu-l pe partea lui încare avem noi inimile”. 57. Necerut : în transportarea arcei sfinte, Uza, unul din conducãtoriicarului, pe cînd boii se-ndãrãtniceau, voi sã sprijine arca pe care numai sacerdoþii puteau s-oatingã, ºi cãzu trãsnit de Dumnezeu. Cf. II Împãraþi, 6, 6. 60. Unul : auzul spunea lui Dantecã corurile nu cîntã, pe cînd vãzul îi spunea cã într-adevãr cîntã, aºa de bine era scenasculptatã. 63. Gîlceavã : ochii spuneau cã da, e fum într-adevãr, pe cînd nasul spunea cã nu.64. David : cf. II Împãraþi, 6, 14-16 : „David juca din rãsputeri înaintea Domnului ºi era încinscu efodul de in subþire... pe cînd chivotul Domnului intra în cetatea lui David. Micol, fata luiSaul, se uitã pe fereastrã, ºi vãzînd pe împãratul David sãrind ºi jucînd înaintea Domnului,l-a dispreþuit în inima ei”. Deci ºi aceastã scenã preamãreºte smerenia. 68. Melhola : Micol,
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73 Înalta glorie-n faþ-aici îmi stete,a prinþului roman, valoarea cuiizbîndã mare lui Grigorie-i dete.
76 Eu de-mpãratul, de Traian vã spuiºi-o vãduvã-ntr-un plîns amar, ºi-al gurii,ºi-al ochilor, s-a prins de frîul lui.
79 Vuia tot cîmpu-n goana cãlcãturiide roibi ºi-oºteni, ºi-n vînt, peste Cezarstindarde de-aur îºi miºcau vulturii.
82 ªi biata, ea-ntre-atîþi, plîngînd amar :„Rãzbunã-mi, Doamne, dup-a ta puterepe fiul mort, sã nu plîng în zadar !”.
85 El da rãspuns : „Aºteapt-acum, muiere,pe cînd mã-ntorc”. Iar ea : „Stãpîne bune !”,ca cel [ce] n-are-astîmpãr în durere,
88 „Dar dacã nu te-ntorci ?” – „O sã-l rãzbuneurmaºul meu !” Iar ea : „Al altui binece-þi este bun, cînd uiþi pe-al tãu ?”. ªi-i spune
91 Traian : „Fii mîngîiatã. Se cuvinesã fac ce-mi ceri, acum ºi nu apoi,dreptatea vrea ºi mila mã reþine !”.
94 Acel ce-n veci nu vede lucruri noiaceste vorbe le-a sculptat vãzute ;dar nou ni-e nouã, cãci nu-l vezi la noi.
97 Pe cînd mã desfãtam privind plãcuteimagini de smerenie-atît de mare,mai dragi ºtiind de Cine-au fost fãcute :

73. dete (a). 78. fugarul (a). 82. ªi-aci-ntr-atîþia ea (a). 84. în zadar (a). 96. Darnouã nou (a). 99. cînd ºtii (a).
numitã aºa de Coºbuc probabil dupã oraºul ei natal. 74. Prinþului roman : Traian, desprecare multe legende se urzirã în Evul Mediu, cu privire la dreptatea lui. 75. Grigorie : papaGrigorie I sau Grigorie cel Mare (590-604), care, dupã o foarte veche legendã, neînchipuit derãspînditã în Evul Mediu nu numai în poezie, dar ºi în artele plastice, obþinu de la Dumnezeumîntuirea lui Traian pentru dreptatea fãcutã vãduvei în momentul plecãrii lui la rãzboi.Legenda, inspiratã probabil dupã un basorelief al unui arc de triumf care exista pe vremurilîngã Pantheon, povesteºte cã Traian, fiind gata sã plece pentru expediþie în Dacia ºi fiinddeja cãlare, o vãduvã se aruncã înainte-i în genunchi, rugîndu-l fierbinte sã-i facã dreptate.Traian rãspunse : „Acum sînt grãbit. Þi-o voi face cînd mã voi întoarce”. Atunci femeia stãrui :„ªi dacã nu te întorci ?”. Iar împãratul : „Þi-o va face urmaºul meu”. ªi femeia : „Dar atuncitu ce merit ai avea ?”. La aceste vorbe împãratul se dã jos de pe cal ºi-i face dreptate vãduvei.Legenda adaugã cã Dumnezeu, supãrat pe papã, care, cu rugãciunile sale fierbinþi, îl silisesã scape din Iad pe un pãgîn, îl fãcu sã rãmîie mut un an, ca sã înveþe minte sã nu-L maisupere cu astfel de rugãminþi. O altã legendã povesteºte cã, atunci cînd la temelia columneilui Traian furã regãsite rãmãºiþele dreptului împãrat, oamenii care îl dezgropaserã bãgarãde seamã cu uimire cã limba-i rãmãsese neatinsã : fãrã îndoialã fiindcã vorbise totdeaunadrept. 80. Cezar : Traian, împãratul. 94. Acel : Dumnezeu. 95. Vorbe... vãzute : acestecuvinte pe care ochii ar fi jurat cã le spuneau buzele chipurilor sculptate în piatrã, cu toatecã urechile nu le auzeau. Cu drept cuvînt deci Dante vorbeºte aici de vorbe vãzute, nu auzite.99. Cine : Dumnezeu, meºterul cel mare.
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100 – „Dincoace, iat-un stol acum apare –vorbi Virgil –, ci-atîta vin de grei !Ne-or spune-aceºtia pe-unde-avem cãrare”.
103 ªi-atenþi sã vadã-ntruna ochii meitot nouã stãri, ºi-n ele-avînd plãcere,n-au fost tîrzii în zborul lor spre ei.
106 N-aº vrea sã simþi, creºtine, vro scãdereîn bunul tãu propus, de-auzi ce platãdrept vai greºelii Dumnezeu ne cere !
109 Tu nu cãta spre-al caznei chip ; ci catãurmarea ei, cãci orice-ar fi sã fie,nu poate-ntrece marea judecatã.
112 ªi-aºa-ncepui : – „Nu oameni par sã viespre noi încolo, dulce tat-al meu ;dar nu ºtiu ce-s, aºa sînt prins de-orbie !”.
115 El zise-atunci : – „Martiriul lor cel greupe care-l au, aºa-i îngenuncheazã,cã-ntîi ºi-ntîi m-am îndoit ºi eu.
118 Dar fix priveºte-acum ºi-i cerceteazãcum vin purtînd pietroaie-n spate puseºi-acum ºi vezi cum fiecare-ofteazã !”.
121 Vai, bieþi creºtini trufaºi, fãpturi rãpuse !cari, orbi de ochii minþii noastre, vremla þel s-ajungem pe cãrãri opuse !
124 Voi nu vedeþi cã numai viermi sîntemnãscuþi spre-a deveni cereºtii fluturi,ce zboarã slabi la Judele Suprem ?
127 Ce-umblaþi fuduli prin ’nalte-aºa þinuturi,o, voi, insecte încã nedeplineca viermii-acei rãmaºi întru-nceputuri !
130 Precum, balcoane-ori streºini sã sprijine,ca stîlp un chip de om vezi cîteodatãcum strînºi genunchii el la piept îi þine,

130. Precum ca stîlp, balcoane sã sprijine (b). 131. Streºine vezi (b). 132. cãtrepiept (a).
106. N-aº vrea : lui Dante i-e fricã cã, povestind chinul groaznic la care sînt supuºi trufaºii,sã nu descurajeze pe cititorul îndreptat spre pocãinþã. 108. Vai : pedeapsa, ispãºirea.110. Urmarea : efectul. 111. -ntrece : oricît de gravã ar fi pedeapsa, nu poate întrece (nu sepoate prelungi dupã) Judecata de Apoi. 112. Nu oameni : mergeau aºa de încovoiaþi subgreaua sarcinã, încît de departe nici nu pãreau a fi oameni. 121. Rãpuse : de durere, sãrmane.123. Cãrãri : în text : „cu paºi care merg înapoi”, adicã „în loc de a vã înainta vã dau îndãrãt”.124. Viermi : se adreseazã la cei care pãcãtuiesc din trufie ºi le atrage atenþia cã viaþapãmînteascã nu e decît o stare de trecere cãtre viaþa adevãratã, care e cea sufleteascã dedincolo de mormînt. 126. Slabi : fãrã apãrare, fiindcã, faþã de Judecãtorul Suprem, vinilenoastre nu vor avea nici o apãrare care sã i le ascundã. 128. Nedepline : în stare de crisalidã.130. Balcoane : aceste suflete erau aºa încovoiate sub sarcina lor de pietroaie, încît aduceau
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133 de-l vezi tu simþi durere-adevãratãde chinu-nchipuit din el ; atarestîrcire-aici aceºti cãzniþi aratã.
136 Drept e cã dupã piatra mic-ori mare,erau stîrciþi puþin ori mai de tot,dar cel cu cea mai multã-n el rãbdare
139 plîngînd parcã zicea : – „Eu nu mai pot !”.

133. Se naºte-n om durere (b). 134. vãzui (a).
cu cariatidele care în arhitecturã susþin balcoane sau streºini. 136. Dupã piatra : pietroiulera mai mare sau mai mic, dupã gravitatea pãcatului.
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Cîntul XI
Brîul întîi : trufaºii

Rugãciunea sufletelor trufaºe(1-36)  Convorbirea lui Dante cuUmberto Aldobrandeschi ºi cuOderisi da Gubbio (37-108) Provenzan Salvani (109-142)

2. din amor (a). 3. Ce tu spre primele-þi efecte-o ai (b). 6. Pãrinte (a). 8. spre-a eigãsire (b).
1. O, Tat- : parafraza „Tatãlui nostru”, rugãciunea domneascã datã de Isus Cristos discipolilor.În Purgatoriu, în fiecare brîu sufletele recitã rugãciunea care face parte din ispãºirea lor.Parafraza lui Dante e în acelaºi timp ºi un comentariu al acestei rugãciuni. E vorba aici deuna din acele parafraze aºa de scumpe oamenilor din Evul Mediu, dar care nu se potrivescdeloc cu gustul nostru. Cu toate cã a plãcut lui De Sanctis, care, referitor la aceasta, laudãpe poet, spunînd cã a ºtiut sã fie „Davidul Purgatoriului sãu”, ea a fost criticatã între alþiiºi de Tommaseo, cãruia i s-a pãrut cu drept cuvînt cã simplitatea conceptelor evanghelice sepierde în adaosurile explicative ºi consideraþiile teologice, ºi mai cu seamã de D’Ovidio, careîn una din glumele lui – care, deºi uneori exagerate, sînt adesea bine nimerite chiar de-arpãrea nerespectuoase – zice cã nu poate sã admitã un „«Tatãl nostru» umplut”. 2. Circum-scris : Dumnezeu fiind infinit, nu poate fi circumscris în nici un loc ºi nu e numai în cer, cipretutindeni. Deci, cînd spunem cã se gãseºte în cer, o spunem fiindcã acolo sînt îngeri, adicãfiinþele create de El mai întîi (primii zidiþi) ºi pe care El le iubeºte mai mult. Cf. Sfîntul Toma,
Summa theologica, I, II, 102-104 ad primum : „Dumnezeu nu e conþinut de nici un loc”.
Cf. Paradisul, XIV, 30 : „Aºa-ngrãdeºte tot Cel ne-ngrãdit”. 6. Suflare : „ºtiinþa ºi milosteniacare pornesc de la Tine”. 10. Jertfã : Dupã cum îngerii renunþã la voinþa lor pentru a voi ceea

1 „O, Tat-al nostru care-n ceruri stai,nu circumscris, ci prin amor mai marede primi zidiþii ce-mprejur îi ai,
4 puterea ºi-al Tãu nume-l aib-oricarefãpturã-n preamãriri, cum se cuvinespre-a-þi mulþãmi de dulcea ta suflare.
7 ªi vie-þi pacea-mpãrãþiei sfinte,cãci noi, spre-a o gãsi, noi nici un sporn-avem prin noi, cu toat-a noastrã minte.
10 Cum jertfã-þi dã ºi-al îngerilor cora sa voinþã-n cîntece de-Osana,aºa sã-þi dea ºi oamenii pe-a lor.
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13 ªi dã-ne ºi-azi ºi-n orice zile manacãci fãr’ de ea-ntr-aceastã grea pustienoi haru-l cãutãm ºi-aflãm prihana.
16 ªi cum iertãm vrun rãu ce-o sã ne fiefãcut de-alt om, ne iart-orice greºalãºi nu cãta spre-a noastrã vrednicie.
19 Virtutea-ne, ce-aºa de-uºor se-nºalã,n-o ispiti cu-acel ce-n rãu ne-a tras,ci scapã-ne de multa lui nãvalã.
22 Dar, Tatã drag, acest din urmã glasnu-i pentru noi, cãci de-asta nu ne doare,ci pentru-acei ce-n urmã-ne-au rãmas.”
25 ªi lor ºi nou-astfel fericitoare,vin umbrele purtînd povara-n spateasemeni celei ce-o visezi aoare,
28 ºi-ocol fãcînd au trudele gradateºi toate plîng, pe cea dintîi cununã,spãlînd ce-avurã-n lumea lor pãcate.
31 Cînd pentru noi se roag-aci-mpreunãoricînd ºi-astfel, dincoace pentru elecît pot sã fac-acei ce-au vrere bunã !
34 Datori sîntem a le-ajuta sã-ºi spelelumescul semn, ca limpezi sã ia zboruluºoare-n sus spre veºnicele stele.
37 – „Descarce-vã de plumb Judecãtorulprin mila lui aripile-n curînd,spre a fi zburace-aºa precum vi-e dorul,

ce Tu vrei. A se construi : „cum al îngerilor cor îþi dã jertfã voinþa sa în cîntece de Osana,aºa...”. 13. Mana : pîinea noastrã de toate zilele, care trebuie înþeleasã ca hranã nu numaimaterialã, dar ºi spiritualã. Urmînd procedeul medieval de a cãuta alegorii ºi înþelesuritainice în textele nu numai sacre, dar ºi profane (moralisatio), al cãrui germen îl gãsim chiarîn Biblie (gloria Dei est celare verbum et gloria regum investigare sermonem), teologia catolicãvede în fiecare fapt din Vechiul Testament o „figurã” a adevãrurilor sfinte revelate de Isus înEvanghelie. Deci mana trimisã de Dumnezeu evreilor pe cînd se aflau în deºert e interpretatãîn acelaºi timp ca o figurã a pîinii celei de toate zilele din „Tatãl nostru” ºi a sfintei cumi-necãturi, hrana sufleteascã a creºtinilor. 18. Vrednicie : fie cã sîntem ori nu vrednici deiertare. 23. Noi : nu pentru noi, suflete ce, din mila lui Dumnezeu, sîntem pãziþi de harul Luiºi neexpuºi la nici o ispitã a necuratului, ci pentru cei ce au rãmas în urma noastrã pe pãmînt.27. Aoare : în text : „dojanã”. A se înþelege : „Aºa cîntînd o rugãciune fericitã (ºi folositoare)lor ºi nouã, vin umbrele purtînd povara-n spate, asemãnãtoare acelei poveri (incubi) de careni se pare cã sîntem apãsaþi în vis”. Incubi sînt, dupã teologie, „sufletele rele care adeseorise reped asupra omului care stã culcat pe spate ºi-l îngreuiazã în aºa fel încît i se pare cãse înãbuºã din cauza poverii” (Anonimo fiorentino). 28. Ocol : ocolind întregul brîu destinatlor în Purgatoriu. Gradate : gradate dupã gravitatea pãcatelor. 29. Cununã : brîul întîi alPurgatoriului, în care ispãºesc trufaºii. 31. Cît pentru noi : a se înþelege : „Dacã aici înPurgatoriu sufletele se roagã împreunã pentru noi ºi cu atîta dragoste, ce n-ar trebui sã facãpentru ele cei ce au vrere bunã dincoace pe pãmînt !”, adicã : „Dacã ele se roagã pentru noi,cum nu ne-am ruga noi pentru ele ?”. 35. Semn : urmã lãsatã în sufletele lor de traiul pãmîn-tesc. 37. Plumb : pãcatul este singura povarã care împiedicã sufletul de a se înãlþa la cer,
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40 ce drum e cel mai scurt, spre scãri mergînd ?ªi, dacã sînt mai multe,-atunci vezi bine,vã rog sã ne-arãtaþi pe cel mai blînd.
43 Fiindc-avînd acest ce e cu minetot haina lui Adam cea din nãscare,[încet e la suiº, oricînd s-ar þine].”
46 N-avui putinþ-a ºti pe duhul carerãspuns i-a dat la ce-a dorit sã-i spuieacel ce m-aducea pe-aici, ci-atare
49 rãspunsu-i fu : – „De-aici departe nu ela dreapta, tot pe mal, un drum de-urcatpe care poate-uºor ºi-un viu sã-l suie.
52 De-acest pietroi de n-aº fi-mpiedecatce gîtului trufaº povarã-mi zaceºi-mi þine capu-aºa de-adînc plecat,
55 privire-aº eu pe-acest ce-i viu ºi tacesã-l vãd cã poate-odatã-l cunoscuiºi-a fi de cazna mea durut l-aº face.
58 Latin ºi-al unui prinþ prin Tosca fuiGuilelm Aldobrandesc pe tata-l cheamã,dar nu ºtiu de-i cunoaºteþi faima lui.
61 De vechiu-mi neam ºi faptele de-aramãa moºilor fui ãst fel de semeþîncît, nesocotind obºteasca mamã,
64 aveam pe-oricine-atîta-ntru dispreþcã fui ucis, precum în Siena ºtieºi-n toatã þara ei orice drumeþ.

45. cine-a fost (a). 48-49. Veniþi cu noi, cã nu e/ Departe-n dreapta drumul deurcat (b).
patria lui fireascã. 40. Scãri : care dau în brîul superior. 44. Haina : fiindcã acesta ce e cumine, nefiind încã mort ºi cãlãtorind prin Purgatoriu cu greaua sarcinã a trupului sãu (haina
lui Adam), nu se poate sui aºa de repede cum ar voi. 48. Acel : Virgil. 52. Pietroi : povarã subcare umblã cei trufaºi ºi care-i apasã pe ceafã, silindu-i sã priveascã în jos, ei care în viaþãmergeau cu capul sus. 58. Latin : italian. Tosca : Toscana. 59. Guilelm Aldobrandesc :sufletul care vorbeºte e Umberto Aldobrandeschi, conte de Santa Fiora, fiul acelui GuglielmoAldobrandeschi la care se face aluzie în Purgatoriu (VI, 111). Cu toate cã cea mai mare partedin comentatori ne spun cã a fost înãbuºit în patul sãu de cãtre niºte sicari trimiºi de comunaoraºului Siena, din cauzã cã fãcea prãdãciuni la drumul mare ºi prin tot þinutul dimprejurulcastelului sãu din Campagnatico, documentele istorice sigure ne aratã cã a murit în mai 1259în luptã dreaptã („cum exivisset probiter contra inimicos”, zice Benvenuto da Imola) împotrivatrupelor trimise din Siena împotriva lui, dupã cãderea castelului. Un pasaj dintr-o cronicãsienezã din secolul al XV-lea ni-l aratã „ucigînd multã lume înainte de a muri ºi alergînd ca
un balaur prin piaþa oraºului invadat, pînã cînd a fost lovit în cap cu o ghioagã de fier ; ºicãzînd de pe cal, a fost nãpãdit de atîþia duºmani, încît l-au fãcut sã lase aceastã lume”.63. Mamã : Eva : „uitînd cã sînt ºi eu muritor”.
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67 Eu sînt Umbert ; nu însã numai miemi-a fost spre-amar, ci-a-mpins spre tristul portpe toþi ai mei fîrtaþi a lor trufie.
70 De-aceea am acest pietroi sã-l port,cît timp în cer mã are Domnu-n urã :ce n-am fãcut ca viu o fac ca mort”.
73 Eu, vrînd s-ascult, plecai a mea staturã ;ºi-atunci un duh, nu cel care-mi vorbise,s-a-ntors sub piatra ce-i fãcea strîmturã ;
76 privi, mã cunoscu, pe nume-mi zise,cu greu þinînd spre mine-un ochi deschis,cum stam precum atenþia mã-ndoise.
79 –„O – zisei eu –, nu tu eºti Oderis,a Gubiei falã ºi-a acelei artece-o cheam-aluminare prin Paris ?”
82 – „O, frate,-a zis, cartoanele ce-mparteazi Franco Bolonez sînt mult mai bune,ºi-i gloria-ntreag-a lui ºi-a mea e-n parte.
85 Ce spui, fireºte, nu puteam eu spunetrãind, din cauza slãbiciunii mele,spre slava goal-avînd porniri nebune.

71. Urã : pînã ce Domnul îmi va ierta pãcatele. 72. Ce : pocãinþã. 75. Strîmturã : supãrare.77. Un ochi : în text „ochii”. 78. Atenþia : Cf. v. 73 : „vrînd s-ascult”. Cu toate cã majoritateacomentatorilor cred cã Dante îºi apleacã capul din smerenie ºi ruºine, recunoscîndu-se ºi eldemn de aceeaºi pedeapsã, nouã ni se pare cã atitudinea lui e datoratã pur ºi simplu necesi-tãþii în care se gãsea de a se pleca înspre sufletul ghemuit mai jos de el, din cauza greutãþiipurtate în spinare. 79. Oderis : Oderisi da Gubbio, vestitul miniaturist de manuscrise dinsecolul al XIII-lea. A fost la Bologna între 1268 ºi 1271 ºi a murit la Roma cam pe la 1299.Probabil cã în timpul ºederii sale la Bologna Dante a putut vedea vreunul din manuscriseleale cãror pagini „rîdeau” din lumina miniaturilor lui. Despre el Vasari scria mai tîrziu în
Vieþile sale : „A fost în acea vreme în Roma Oderigi d’Agobbio, excelent miniaturist, care,tocmit de papa, a miniat multe cãrþi pentru biblioteca palatului ºi care sînt în mare parte aziºterse de vreme. ªi în cartea mea cea cu desene vechi sînt unele rãmãºiþe chiar de mînaacestuia, care într-adevãr a fost un om de ispravã”. 80. A Gubiei : fala oraºului Gubbio (sauAgobbio), în Umbria, celebru ºi pentru faimosul lup despre a cãrui minunatã îmblînzire fãcutãde Sfîntul Francisc ni se vorbeºte cu atîta mãiestrie în Fioretti. 81. Aluminare : fr. enluminer.Se vede cã lui Dante i-a plãcut acest cuvînt prin care miniatura e ca o dãtãtoare de luminãvechilor manuscrise. De aceea, vorbind de miniaturile lui Franco Bolognese, zice : „mai mult
rîd filele pe care le încondeiazã Franco Bolognese”. De altfel, aluzia la Franþa e aici cît sepoate de îndreptãþitã, datã fiind înflorirea la care ajunsese acolo aceastã artã. Dovadã aceleminunate „livres d’heure” care fãcurã pe messer Francesco da Barberino sã împodobeascã cuminiaturi executate în Franþa cele douã tratate ale lui de eleganþe femeieºti. 83. FrancoBolonez : despre el nu ºtim decît ceea ce ne spune Vasari : „Cu mult mai bun meºter decîtOderisi a fost Franco Bolognese, miniaturist, care pentru acelaºi papã ºi pentru aceeaºibibliotecã ºi în aceeaºi vreme a lucrat multe lucruri foarte frumoase..., dupã cum se poatevedea în numita carte, unde sînt desene de mîna lui, ºi picturi, ºi miniaturi, ºi, printre ele,un vultur foarte bine lucrat ºi un leu care frînge un pom, foarte frumos”. Mai bune : în text :„rîd mai frumos”.

68. -mi cît’ acest (a). 69. acea (a).
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88 ªi-atari trufii aici au sã se spele.ªi nici aici n-aº fi, dar în cãinþãcãzui cît timp puteam sã mai fac rele.
91 E glorie goal-a omului putinþã !Spre vîrf verdeaþ-abia i-o vezi ºi nu e,de n-o ajung ºi timpi de nepriinþã.
94 Crezu-n pictur-a fi ºi Cimabuestãpîn a tot, ºi-n umbrã e rãmasãazi faima lui, de Giotto cel ce suie.
97 Aºa ºi-un Guido celuilalt îi lasãal limbii-Olimp, ºi poate-i ºi nãscutacel ce pe-ambii-i va goni din casã.
100 Umana faimã-i vîntul ce-a bãtut,venind acum din dos, acum din faþãschimbînd numirea sa dupã þinut.

90. Cît timp : în timpul vieþii. 92. Verdeaþ- : comparã gloria pãmînteascã cu o plantã ºi zicecã, dupã cum aceasta se veºtejeºte repede ºi începe a îngãlbeni de la vîrf, tot aºa ºi gloriadureazã puþin, mai cu seamã în cei mai mari, care sînt repede întrecuþi de alþii, dacã nu vinvremuri de obscuritate ºi nepricepere. 94. Cimabue : Giovanni Cimabue, pictor florentinfoarte cunoscut, restauratorul picturii în Italia. Despre el Filippo Villani scrie cã : „Vecheapicturã, de acum aproape îndepãrtatã ºi rãtãcitã de la firesc, el cu artã ºi talent o ridicã”. S-anãscut în 1240 ºi a murit în 1302. Cît priveºte pãcatul „mîndriei” lui, Ottimo ne informeazãcã : „dacã îi arãta cineva vreun defect la opera lui ori el însuºi îl observa, de îndatã pãrãseaacel lucru, oricît de scump i-ar fi fost”. 96. Giotto : Giotto di Bondone, nãscut la Vespignanope la 1266, mort la Florenþa în 1337, elev al lui Cimabue, a fost cel mai mare pictor din vremeasa. O tradiþie destul de întemeiatã ni-l aratã prieten cu Dante. Despre el scrie Boccaccio(Decameronul, VI, 5) : „Avu o minte aºa de iscusitã, încît Natura, mama ºi fãuritoarea tuturorlucrurilor, nu produce nici un lucru pe care el, cu stilul sau condeiul, sau pensula, sã nu-l facãatît de asemãnãtor cu ea, încît sã parã nu asemãnãtor, ci mai degrabã Ea însãºi”. 97. UnGuido : Guido Cavalcanti. Cf. Infernul, X, 63. Celuilalt : Guido Guinizelli din Bologna ; atrãit între 1240 ºi 1276, cînd muri la Verona, exilat din Bologna cu ceilalþi din partidulLambertazzilor. Cu versurile sale ºi mai ales cu vestita canþonã Al cor gentil ripara sempre
Amore, a inaugurat prima ºcoalã poeticã italianã cu adevãrat originalã, pe care Dante anumit-o „dolce stil nuovo”, adicã „a stilului nou ºi dulce”, cãruia au aparþinut ºi GuidoCavalcanti ºi Dante. 98. Olimp : gloria, lauda limbii. Dupã cum Franco Bolognese a întrecutpe Oderisi în arta miniaturii, tot aºa Guido Cavalcanti a întrecut în arta poeticã pe GuidoGuinizelli ºi (adaugã, fãcînd aluzie la el însuºi) poate cã s-a nãscut cineva care sã-i întreacãpe amîndoi. Avem aici întregul parcurs triumfãtor al poeziei italiene de la Bologna la Florenþaºi de la Guido Guinizelli la Dante. Cu toatã marea admiraþie pe care Dante o avea pentru ceidoi înaintaºi ai lui, dintre care pe cel dintîi îl numeºte „maestru al meu ºi al celor mai bunidecît mine, cîþi au scris frumoase ºi elegante poezii de dragoste”, iar pe cel de-al doilea„primul meu amic”, Dante totuºi e conºtient de superioritatea artei lui. Aceastã afirmare apropriei superioritãþi, fãcutã tocmai aici, în cîntul smereniei, ºi pusã în gura lui Oderisicare insistã asupra vremelniciei gloriei omeneºti, nu poate sã nu ne surprindã. E vorba însãde Guido Cavalcanti, de fostul lui prieten, de acela de care s-a despãrþit cînd a intrat înperioada rãtãcirii sale morale, fapt pentru care l-a ºi dojenit, cu sonetul celebru : „Eu vin latine ziua-n multe rînduri ºi parcã te gãsesc gîndind prea josnic” ; e vorba de Guido care nuaprobã amestecul lui ca nobil în partidele populare ºi nici înscrierea lui în una din bresle ;Guido, în fine, pe care fiind prior îl surghiunise la Sarzana ºi de a cãrui moarte era aproaperesponsabil ! ªi atunci, de cîte ori e vorba în Divina Comedie de Guido, atitudinea lui Dantee ceva între admiraþie, iubire, ciudã, amãrãciune, regret ºi apãrare. 100. A bãtut : se sub-înþelege : „ºi nu mai bate”. În textul italian însã se spune : „vîntul ce vine cînd de aici, cîndde acolo...”. 102. Schimbînd : suflarea vîntului e totdeauna aceeaºi, dar îºi schimbã numeledupã direcþie.
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103 Vei fi tu mai vestit trecînd din viaþãîn ani cãrunþi, decît prin carnea vieieºind pe cînd te poartã doica-n braþã,
106 în mia de-ani ? Un timp în veºniciemai scurt decît o clipã-n roata caredin toate-n cer o ºtim cea mai tîrzie !
109 Toscana-ntreag-urla de-acesta careîn faþa mea cu greul drum se luptã,ºi-n Siena grijã nimeni azi nu-i are,
112 deºi i-a fost stãpîn, pe cînd fu ruptãîn furia ei Florenþa ce fusesesemeaþ-atunci, pe cît e azi coruptã !
115 E faima voastr-al ierbii fir ce-adesese stinge-aºa c-abia veni ºi nu-i,prin raza cui din glii el tînãr iese.”
118 Iar eu : – „Smerenie-n inimã tu-mi puifãcîndu-mi marea bub-a mea sã sece,dar cine-i cel de care tocmai spui ?”.
121 – „Salvani Provenzan, ºi-aci petrece,fiindc-avu – mi-a zis – trufaºul þelca Siena-ntreagã-n jugul lui s-o plece.
124 Aºa a mers ºi merge-aºa la fel,de cînd e mort. Spre-atare caznã mînãa fi-ngîmfat de tot prea mult ca el !”
127 Iar eu atunci : – „Dar dac-un duh ce-amînãmereu, pînã la moarte,-a se cãi,e-nchis mai jos ºi nu se urcã pînã

112. ªi-azi grijã-n Siena nimeni nu-i mai are (b). 113-114. cea semeaþã/ Atît peatunci (A). Am trecut în text varianta (a) pentru a restabili rima.

106. În mia : peste o mie. A se înþelege : „Nu vei fi mai vestit dacã mori bãtrîn decît dacã aifi murit de mic”. Un timp : se referã la „mia de-ani”. 107. Roata : cerul stelelor fixe, care,dupã doctrinele astronomice urmate de Dante, îºi îndeplinea rotaþia în 360 de veacuri.109. Acesta : Provenzan Salvani, cãpetenia ghibelinilor din Siena, cetãþean cu mare auto-ritate în oraºul lui, mai ales dupã bãtãlia de la Montaperti, unde, mulþumitã lui, cei din Sienaînfrînserã pe florentini ! Despre el cronicarii povestesc cã, pentru a scãpa din captivitate peun prieten al lui, luat prizonier de Carol de Anjou în bãtãlia de la Colle (1269), neavînd celezece mii de florini pe care regele le cerea ca rãscumpãrare ºi trecînd peste mîndria lui, acerºit în piaþa Sienei pînã cînd a adunat suma cerutã : „ªi vãzînd cei din Siena pe stãpînullor, care obiºnuia sã fie aºa de mîndru, cerînd cu atîta milã, se înduioºarã, ºi fiecare dupãputerea lui îi dãdurã ajutor” (Iacopo della Lana). 117. Cui : a aceluiaºi soare prin cãlduracãruia a rãsãrit. 119. Bub- : deci poetul se învinovãþeºte el însuºi de mîndrie. E ºtiut cumcronicarii ºi legenda ne înfãþiºeazã unanim pe Dante ca foarte mîndru ºi e cunoscut rãspunsulfaimos ce i se atribuie cu ocazia unei solii pe care concetãþenii lui voiau sã i-o încredinþeze :„Dacã mã duc eu, cine rãmîne ? ªi dacã rãmîn eu, cine se duce ?”. 121. Petrece : ironic.



PURGATORIUL

359

130 nu trece-ntregul timp cît îl trãi,de nu i-l scad cu ruga muritorii,aºa curînd aici el cum veni ?”.
133 – „Pe cînd trãia – mi-a zis – mai plin de glorii,lãsînd, din propria vrere,-orice ruºines-a-nfipt în Siena-n for ca cerºetorii
136 ºi ca sã-ºi scoat-amicul din suspineºi temniþa lui Carlo, el aicicerºea zvîcnindu-i toate-ale lui vine.
139 Nu-þi spun mai mult, ºi-obscur poate cã-mi zici ;dar nu mult timp va trece, ºi veciniiaºa-þi vor face-ncît o sã-þi explici.
142 ªi-ãst fapt l-a smuls din joasele confinii.”

137. ªi temniþa : ºi din temniþa. 138. Zvîcnindu-i : din cauza sforþãrii fãcute pentru a-ºiînfrînge mîndria. 139. Zici : zici cã vorbesc obscur. 140. Mult timp : în 1300, epoca închipuitãa cãlãtoriei lui dincolo de mormînt, Dante nu putea sã cunoascã din experienþã cît de dureroseste de a cere altora, dar Oderisi îi prevesteºte cã florentinii (vecinii, adicã concetãþenii lui),izgonindu-l din Florenþa, vor face aºa fel ca sã înþeleagã toatã amãrãciunea sacrificiului luiProvenzan Salvani. 142. Confinii : þinuturi, partea de mai jos a Purgatoriului, unde stauaceia care au întîrziat sã se pocãiascã.
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Cîntul XII
Brîul întîi : trufaºii

Basoreliefuri reprezentînd pilde de
trufie pedepsitã (1-72)  Îngerulsmereniei ºterge de pe fruntea lui
Dante cel dintîi P (73-99)  Ceidoi poeþi se urcã pe brîul urmãtor(100-136)

15. patul (a).
1. Umbra : Oderisi. 2. Alãturi : de notat cum Dante insistã asupra participãrii lui la pedeapsatrufaºilor. Încã de douã ori va mai participa în Purgatoriu la pedeapsa sufletelor, ºi anumeîn brîul pizmãreþilor ºi în acela al desfrînaþilor. 5. Cu vîsle : întrebuinþeazã toate mijloacelece-i stau la îndemînã. Cf. lat. velis remisque. 7. Dînd : a se construi : „dînd înfãþiºãrii melepoziþia dreaptã, cum faci cînd vrei sã pleci...”. Îºi îndreaptã corpul, dar gîndurile îi rãmînsmerite. 13. Sã cadã : Virgil sfãtuieºte pe Dante a-ºi pleca ochii în jos ca sã vadã exemplelede trufie pedepsitã sculptate în piatra potecii stîncoase pe care umblau. 16. Scobesc : sesubînþelege : sculptorii de monumente funebre.

1 Mergeam acum cu umbra cea-ncãrcatãca boii-alãturi cînd în jug îi pui,cît timp mã-ngãdui preabunul tatã.
4 Dar cînd mi-a zis : – „Desparte-te ºi sui,cã-i bine-aici cu vîsle ºi vîntrelesã-mping-un om cît poate barca lui” ;
7 dînd dreptu-i stat înfãþiºãrii melecum faci cînd vrei sã pleci, deºi-mi eraugîndirile smerite-acum ºi grele,
10 eram în mers ºi paºii mei urmaucu drag pe-ai lui Virgil, fãcînd dovadãºi-ai lui ºi-ai mei ce sprinten umblet au.
13 Cînd iar mi-a zis : – „Las-ochii tãi sã cadã !Spre-a fi cu spor cãrarea ta ’nainte,sã faci ºi locul de sub tãlpi sã-l vadã”.
16 Precum scobesc pe lespezi de morminteîntregul chip, aºa cum îi fusese,al celui mort spre-a fi de-adus aminte
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19 ºi-a da cu el prilej de-a plînge-adeseprin boldul evocãrii care poatesã-ncindã foc în sufletele-alese ;
22 aºa vãzui, ci mult mai bine-n toateprin arta lor, figuri pe colnicelcît brîu ca drum din sineºi coasta-l scoate.
25 Vãzui deoparte cum superbul celmai bun creat cum n-a fost altul nimedin cer cãdea-ntr-al fulgerului fel.
28 Vãzui, strãpuns de foc din înãlþime,întins Briar cum zace, de-altã parte,cu mortu-i trup pãmîntului greime.
31 Vãzui pe Palas, pe Timbreu ºi Martearmaþi pe lîngã Zeus privind rãzleþemari membre de-uriaºi pe cîmp departe.
34 Vãzui sub poala ’naltei fortãreþepe Nimrod ca nãuc privind popoarece-au fost cu el în Senaar semeþe.
37 O, Niobe, cu ce priviri de-oroarepriveai copiii tãi, sculptaþi pe stradã,de ºapte-ori doi, cum unul-unul moare.
40 O, Saul, tu, în propria ta spadãce mort pãreai pe Gilboe juratulnici roua-n veci, nici ploi sã nu mai vadã.
43 O, tu, nebun-Arahne pe-ncurcatulþesut al tãu, ce scump plãteai o toanã,pãianjen trist fãcîndu-te pãcatul.

21. milã (a). 23. brîul acel (a). 26. Creat mai bun (a).
24. Cît brîu : pe toatã lãrgimea brîului pe care coasta (muntele) o scoate din sine ca drum.25. Superbul : Lucifer, cel mai frumos dintre îngeri, care, rãzvrãtindu-se împotriva luiDumnezeu, a fost înfrînt, împreunã cu partizanii lui, de legiunile cereºti comandate deArhanghelul Mihail, ºi aruncat apoi în Iad. 27. Al fulgerului : cf. Luca, X, 18 : „Am vãzut peSatana cãzînd ca un fulger din cer”. 29. Briar : unul din giganþii rebeli care se rãzvrãtirãîmpotriva lui Zeus. Cf. Staþiu, Tebaida, II, 596, unde gigantul e reprezentat în luptã împo-triva întregului cer : „armatum immensus Briaraeus stetit aethera contra”. 30. Greime : greu-tate. 31. Palas... Marte : Minerva, Apollo (zis „Timbreul”, de la Timbra, unde era adorat) ºiMarte, zei care se luptarã împreunã cu Zeus împotriva giganþilor. 34. Fortãreþe : TurnulBabilonului. 35. Nimrod : fãuritorul Turnului. Cf. Infernul, XXI, 77. În Biblie însã nu i seatribuie o atît de mare parte în ridicarea vestitului turn. Nãuc : din cauza diferitelor limbinecunoscute, pe care le auzi vorbite de concetãþenii sãi. 36. Senaar : cf. Geneza, X, 10 :„Nimrod, viteaz vînãtor înaintea Domnului. A domnit la început peste Babel, în þara Sinaar”.37. Niobe : soþia lui Amfion, regele Tebei. Îndrãzni sã pretindã onorurile divine cu mai multdrept decît Latona, lãudîndu-se cã ar fi superioarã zeiþei din cauza celor 14 copii, care îi furãîn urmã omorîþi toþi de Apollo ºi Diana (copiii Latonei) ca pedeapsã. Cf. Ovidiu, Metamorphoses,VI, 146-312. 40. Saul : regele Israelului, învins de filisteni. Fiind pãrãsit de Dumnezeu dincauza trufiei sale, se omorî azvîrlindu-se în propria-i sabie pentru a nu cãdea în mîna duºma-nilor. Cf. I Samuel, XXXI, 4 : „ªi Saul ºi-a luat sabia ºi s-a aruncat în ea”. 41. Gilboe :locul unde a avut loc bãtãlia, blestemat (juratul) în Cîntarea de jale a lui David. Cf. II Samuel,I, 21 : „Munþi din Ghilboa ! Nici rouã, nici ploaie sã nu cadã pe voi !”. 43. Arahne : þesãtoare
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46 O, Roboam, n-aveai aci-n icoanãtrufaºul chip ce-ameninþa, ci-n carulgonit de-ai tãi fugeai cumplitã goanã !
49 Scobit era pe aspra piatr-amarullui Alcmeon cel ce-a fãcut sã-i parãaºa de groaznic mamei sale darul !
52 Scobit era cum fiii s-aruncarãpe Sanherib în templu-n care steteºi-ucis acolo-n capiºte-l lãsarã.
55 Scobit era ce-amarã moarte-i detelui Cir, cînd zise-n furie Tamirii :„Tu sînge bea, cã de-asta-þi fuse sete”.
58 Scobit era cum au fugit asiriicînd mort fu Olofern, ºi totodatãºi jalnicele moaºte-ale cumplirii.
61 Vãzui ºi Troia-n pulbere-aruncatão, Ilion, ce ticãlos ºi-umilscobit e chipul care-aici te-aratã !
64 Ce maistru-a fost, al cui penel sau stilfãcu figuri ºi umbre-aici de carese poate-uimi ºi-un duh cît de subtil ?

din Lidia, care, fiindcã a þesut o pînzã la întrecere cu Minerva, aceasta i-a rupt-o ºi pe ea otransformã în paianjen. Cf. Ovidiu, Metamorphoses, VI, 140 ºi urm. 46. Roboam : fiul luiSolomon, care, rugat de norod sã uºureze birurile impuse de tatãl lui, rãspunsese : „Degetulmeu cel mic va fi mai gros decît coapsele tatãlui meu. Acum tatãl meu a pus peste voi un juggreu, dar eu vi-l voi face ºi mai greu ; tatãl meu v-a bãtut cu bice, eu vã voi bate cu scorpioane”(I, Împãraþi, XII, 11). Din cauza acestui trufaº rãspuns Dumnezeu îl pedepsi : puþin în urmãpoporul se rãzvrãti ºi ucise cu pietre pe Adoram, cel însãrcinat cu strîngerea dãrilor. Roboamatunci fugi la Ierusalim, ºi zece din cele douãsprezece triburi ale lui Israel i-au refuzatascultarea. Aci : în basorelieful sculptat în stîncã pe piatra drumului. 50. Alcmeon : fiul luiAmfiarau ºi al Erifilei. Îºi omorî mama, care, din pofta unei salbe de aur, fusese pricina morþiibãrbatului ei. Cf. Eneida, VI, 445 ºi urm. ºi Staþiu, Tebaida, II, 272 ºi urm. 53. Sanherib :regele asirienilor. Poruncise evreilor sã pãrãseascã cultul Dumnezeului lor, iar în urma rugã-ciunilor lui Iezechiel, Dumnezeu fãcu sã moarã într-o noapte 185.000 asirieni ; puþin mai înurmã, Sanherib fu omorît de copiii lui în Ninive pe cînd se ruga în templu. II Împãraþi,XIX, 37 : „ªi pe cînd se închina în Casa Dumnezeului sãu, fiii lui l-au ucis cu sabia, ºi au fugitîn þara Ararat”. 56. Cir : regele perºilor. N-a voit sã asculte rugãciunile Tamirei, reginamasageþilor, sã dea drumul fiului sãu pe care-l fãcuse prizonier, dar, înfrînt de aceia, fuomorît, ºi capul lui aruncat de ea într-un burduf plin cu sînge, cu urmãtoarele cuvinte citatede Orosius, Historia Langobardorum, II, 7, 6 : „Dupã cum te-am ameninþat, vreau sã te saturde sînge”. 59. Olofern : general al regelui asirienilor Nabucodonosor ; a fost omorît de Iuditape cînd asedia Betulia. Cf. Iudita, XI ºi urm. 61. Troia : celebrul oraº, atît de bogat ºi puternicînaintea distrugerii lui de cãtre greci, fu dat în Evul Mediu foarte des ca exemplu de trufiepedepsitã. Citim, de pildã, în Carmina Burana urmãtoarele versuri : „Subsidio fortunaelabilis, Cur proelio Troia, iam nobilis, Nunc flebilis iacet incendio ?”. Cu foarte multã proba-bilitate Dante însã s-a inspirat din Virgil (Eneida, III, 3-4) : „cecidit... superbum Ilium, etomnis humo fumat Neptunia Troja”. Vezi ºi lucrarea noastrã : „La materia epica di cicloclassico nella lirica italiana delle origini”, în Giornale storico della letteratura italiana,vol. LXXIX (1922), pp. 15 ºi urm. 62. Ilion : fortãreaþa sau, dupã cum ni se spune în Romande Troie, „le maître donjon” al oraºului, ale cãrui minuni sînt descrise pe larg în vechiulroman francez, care, avem motive s-o credem, era cunoscut lui Dante.
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67 Par morþi cei morþi, iar viii vii, ºi clarenu le-au vãzut cei ce-au vãzut ca minecît timp urmam plecat acea cãrare.
70 ªi-acum te mai mîndreºte,-o, tu, creºtine,cãlcînd de sus ºi nasu-n nori purtîndu-l,cã drumul rãu sã nu þi-l vezi sub tine !...
73 Fãcurãm drum mai mult pe deal, urcîndu-l,ºi drum mai mult ºi soarele-a-mplinitdecît credeam eu cel aiuri cu gîndul,
76 cînd cel care mergea mereu þintitnuma’ ’nainte-a zis : – „În sus priveºte !Nu-i timp de-a merge-astfel ºi-aºa robit.
79 Cãci iat-aici un înger se gãteºtesã vie cãtre noi, ºi-a sa soliea ºasea serv-a zilei ºi-o-mplineºte.
82 ªi-n grai, ºi-n ochi s-aduni cucernicie,sã-i plac-a ne pofti, ºi-aminte aicã ziua asta-n veci n-o sã mai vie !”.
85 Cu-ndemnul sãu atît mã-ndãtinaisã nu pierd vremea-ncît povaþ-obscurãel nu putea sã-mi dea-ntr-al limbii grai.
88 Spre noi veni frumoasa creaturã,în alb vestmînt ºi-n chip avînd lucoarecum Venus pare-n zori în zare purã.
91 El braþe-a-ntins ºi-aripi ca vrînd sã zboareºi-apoi : – „Veniþi – aºa-ncepu sã zicã –,sînt scãri aici, de-urcat de-acum uºoare”.

78. Cãci nu e timp (a). 80. ei (a). 83. sui (a).
67. ªi clare : în text : „ªi cei care au vãzut adevãrul (realitatea) nu au vãzut mai bine ca mine”.A se construi : „ªi clare ca mine nu le-au vãzut cei ce au vãzut (realitatea)”. 70. ªi-acum :în aceste versuri Dante atrage atenþia cititorului asupra înþelesului alegoric al pildelor scobitepe piatrã sub picioarele sufletelor trufaºe, pe care greutatea ce le apasã pe umeri le sileºte sãpriveascã în jos. Imaginea materialã a pildelor de trufie sculptate în piatra pe care sufletelenu le-ar putea vedea de n-ar fi silite sã aibã ochii în jos e un simbol al conºtiinþei pãcatuluide trufie, pe care nu o putem cãpãta decît prin smerenie. 74. Drum mai mult : în timp cenoi înaintam pe deal ºi soarele împlinise mai mult drum decît credeam eu, tot cu gîndul laacele sculpturi. 78. Robit : de alte gînduri. 79. Un înger : îngerul pãzitor al acestui brîu, careva ºterge de pe fruntea lui Dante cel dintîi din cei ºapte P sãpaþi pe fruntea lui la intrareaPurgatoriului ºi care corespunde cu cel mai grav dintre pãcatele capitale : acela al trufiei.81. Serv- : roabã. Dupã personificarea mitologicã, orele sînt divinitãþi în serviciul lui Apollo.A ºasea orã a zilei era în Evul Mediu ora 12 de amiazã. 84. Ziua asta : cf. Convivio, IV, 2 :„Gîndeºte-te cã ziua aceasta nu va mai rãsãri. Deci sã nu pierdem vremea”. Astfel interpre-teazã unanim toþi comentatorii mai moderni. Mai bine însã Tommaseo : „vreme mai nimeritãpentru a ispãºi pãcatul”. 85. Mã-ndãtinai : eram atît de obiºnuit cu îndemnul lui de a nu-mipierde vremea, încît, în privinþa aceasta, vorbele lui nu puteau sã nu-mi fie clare de tot.90. Venus : Luceafãrul dimineþii. 93. Acum : fiindcã, înlãturatã fiind greutatea celui maigrav pãcat (trufia), se trece mai uºor la ispãºirea celorlalte pãcate.
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94 Urmînd chemãrii,-o ! Rari ce se ridicã !Vai, neam uman, nãscut spre-a te urca,de ce cazi tu de-o boare-oricît de micã ?
97 Ne-a dus deci unde-o scarã-n stînci era,m-atinse-apoi cu-aripa sa pe frunte,ºi-un sigur drum mi-a spus cã voi afla.
100 Precum la dreapta, spre-a sui pe munte,la templul care,-o, bine cîrmuiteoraº, stã-n deal, cînd treci a vãii punte,
103 º-alin-al coastei clin prin scãri ciopliteºi puse-aici din vremi mai cum se cadepe cînd ºi cot ºi-ocale-au fost cinstite,
106 aºa s-alinã rîpa care cadeºi-aici, pieziº de sus din cerc vecin,dar ambii umeri piatr-aici þi-i rade.
109 Pe cînd eram intraþi acum deplin,ºi voci, cum [nu pot fi la noi rostite]cîntau : „Ferice-acei cu duh puþin !”.
112 Ah, aste porþi cît sînt de feluritede cele din Infern ! Aici cîntãrite-ntîmpinã, ºi-n Iad urlãri cumplite !
115 Suiam acum pe-acele sfinte scãriºi mult mai dulci de cum pãreau de-afarãle-aflam în fuga sprintenei urcãri.
118 ªi-am zis : – „Maestre,-o, spune-mi ce povarãaºa de grea din spate-mi se desprinse,cã nici un greu nu simt urcînd pe scarã ?”.
121 – „Cînd slovele ce-acum aproape-s linsepe fruntea ta, dar tot mai au putere,vor fi ca-ntîia toate ºase stinse,

95. Sbori în sus (a). 96. la (a). 97. dus (a). 99. drum vegheat (a). 106. Pieziºa forþ-
-aici (a). 109-110. ªi voci.../ Cum nu pot fi la noi nicicînd rostite (b). 111. sãrac (a).
120. C-aproape nici nu simt cã urc pe-o scarã (b).
94. Urmînd : în text : „Rari sînt acei care vin la aceastã chemare”. De construit, probabil : „O,ce rari se ridicã (oamenii) urmînd chemãrii”. 96. Boare : renumele pãmîntesc pe care ºi maiînainte l-a asemuit cu „o suflare de vînt”. 99. Sigur : mã încredinþã cã nimic nu-mi mai puteaînlãtura suiºul. 100. Precum : rîpa (muntelui) care cade repede pe celãlalt brîu îºi micºoreazãpovîrniºul, dupã cum rîpa dealului San Miniato, pe vîrful cãruia e biserica San Miniato alMonte, lîngã Florenþa (numitã ironic binecuvîntatul oraº), îºi adunã clinul coastei prin scãricioplite în vremea cînd administraþia oraºului era în mîna unor oameni cinstiþi, care nu ºtiausã falsifice mãsurile (cot ºi ocale). 108. Rade : atinge. Din cauza strîmtorii potecii de muntepe care umblau. 111. Ferice : e prima din cele nouã fericiri : „Ferice de cei sãraci cu duhul, cãcia lor e împãrãþia cerurilor” (Matei, V, 3). 116. Dulci : mai uºor la urcat decît pãreau. 121. Slovele :cei ºapte P sãpaþi pe fruntea lui de îngerul pãzitor. Linse : fiindcã, o datã înlãturatã trufia,celelalte pãcate tînjesc, lipsite de izvorul principal de alimentare.
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124 picioarele-þi vor fi de buna-þi vrereînvinse-astfel cã nu le va mai fisuirea-n sus o trudã, ci plãcere.”
127 Ca cel ce merge-avînd, fãrã de-a ºti,pe cap ceva, ºi-ncepe-a ºti cã-l are,cã-l fac [al] altor semne-a bãnui,
130 ºi duce-o mînã deci spre-ncredinþareºi catã ºi-aflã ºi-astfel mîna luiîi face-acea ce vãzul nu e-n stare ;
133 pe degete rãzleþe-aºa fãcuiºi-aflai cã-s numai ºase P ce-i scriseacel cu chei, cînd drumul începui,
136 iar cînd vãzu ce fac, Virgil surîse.

129. Cãci altul fac prin (a).
129. Cã-l fac : din faptul cã semnele celorlalþi îl fac sã bãnuiascã. 133. Rãzleþe : pentru a-ºiînlesni numãratul, pipãind mai mulþi P în acelaºi timp.
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Cîntul XIII
Brîul al doilea : pizmãreþii

Brîul pizmãreþilor. Glasuri aerienecare amintesc pilde de milostenie
(1-42)  Pedeapsa datã pizmãreþilor(43-84)  Convorbirea lui Dante cuSapia (85-154)

1-4. În capul scãrii-ajunsem cu urcatul./ De unde-alt brîu pe-al doilea ºi-ldesdoae./ Ast deal, ce urcîndu-l, spal-oricui pãcatul (a). 2-3. Unde-acel dealse-mparte-n douã/ Ce vindecã pe cel dispus urcãrii (c). 6. îndoae (c). 7. Niciumbrã-aici nu e, nu vezi figurã (c). 9. par (c). 13. adînc þintitã (c). 14-15. cã osiedreptei sale/ I-a dat miºcãrii-n jur ; iar stîngii (b).
1. Scãrii : scara ce din brîul întîi, al trufaºilor, duce la cel de-al doilea, al pizmãreþilor.2. A doua oarã : „în locul în care muntele s-adunã pentru a doua oarã în rotogol, formînd unalt brîu”. Cf. cîntul X, 18. 6. Strîmt : din cauza formei conice a Purgatoriului, brîurile, cu cîtse îndepãrteazã de bazã, apropiindu-se de vîrf, sînt din ce în ce mai mici. 7. Figurã : spredeosebire de brîul precedent, unde drumul era împodobit cu basoreliefuri. 9. Asemeni : cuaceeaºi culoare. 10. Popor : trecãtorii pe care sã-i întrebe despre drum. 14. Osie : centrulmiºcãrii în cerc ; s-a întors deci la dreapta, rãsucindu-se pe piciorul stîng. Deducem de aicicã ceasul amiezii trecuse cu ceva, ºi deci Virgil, vrînd sã-ºi întoarcã privirile spre soare ca lao cãlãuzã, trebuie sã se întoarcã la dreapta.

1 Eram în capul scãrii de-unde vinecã muntele se-mparte-a doua oarã,pe care-urcînd se vindecã oricine.
4 ªi tot aºa un brîu aci-ncunjoarãîntregul deal, ca-n prima-ncingãturã,atît cã arcu-i mult mai strîmt scoboarã.
7 Nici umbre-aici nu vezi, nici o figurã ;pereþii lui ºi golul drum întregasemeni sînt cu-a stîncii faþã surã.
10 – „De-oi sta s-aºtept popor ca sã-nþelegce drum sã iau, mã tem – Virgil vorbit-a –cã prea tîrziu voi ºti ce drum s-aleg !”
13 Spre soare-apoi ºi-a-ntors nedumeritaprivire-astfel cã osie-a fãcutdin dreapta sa, iar stîngii-i dete-orbita.
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16 – „Luminã sfîntã-n care-acu-ncrezutîncep eu noul drum – a zis –, condu-necum cere drumul nou ce-am început.
19 Luminã dai, cãldurã dai, Preabune,deci tu ne fii mereu conducãtorul,de n-ai vrun alt temei ce þi se-opune.”
22 Pe-un spaþiu noi fãcurãm paºi cu zorulcît loc aici de-o milã se socoate,în timp puþin, c-aºa ne-mpinse dorul.
25 ªi iatã voci (dar ce popor le scoatenoi nu vedeam) spre noi zburau acu,chemînd cu drag la cina milei toate,
28 Cuvîntul spus de-ntîia voce fu„vin n-au”, ºi-n zbor rostitele cuvintele-a spus din nou ºi-n dosu-ne trecu.
31 Nici n-a fost stins ecoul vocii sfintecînd alta-n urma ei : – „Eu sînt Oreste”,ºi ca ºi-aceea-n zbor trecu ’nainte.
34 – „O, tat’ – am zis –, ce glasuri sînt aceste ?”Abia-ntrebai, ºi-al treilea glas, din spate :– „Iubiþi pe-acel ce inimic vã este !”.

16-18. O dulce foc !... Crezînd luminii tale.../ De-ncep o nouã cale, a zis/ Cum ceracei ce-ncep aceastã cale (b). 16. dulce (c). 17. o nouã cale (a). Eu intru-n... zicea (c).
18. Cum vrea condus sã fie aici oricare (c). 19. lumii... ºi-o scalzi (c). 23. dincoa (c).
27. Cu drag chemînd (a). masa (c). 28. Întîiul glas ce-n sbor trecut-a, darã, (c).
29. Vin n-au a zis întîiul glas ºi-apoi (a). „Vinum non habent”... foarte tare zise (c).
30. ºi dupã ce trecu de noi (a). cînd fu-ndãrãt de noi (b). ªi-n dosul nostru-ajuns,îi zise iarã (c). 31. Dar n-a fost stins (a). Dar nu de tot el din auz pierise (c).
32. Fiind... ºi-alt glas (c). 33. ca ºi prima (a). Trecu strigînd, dar nici el nu seoprise (c). 35. ªi-al treilea, urmînd cele-ntrebate (a). deodatã (c). 36. Iubiþi pe celrãu vrãºmaº (c).
16. Luminã : pasajul are o valoare cu deosebire alegoricã. Soarele, dupã interpretarea luiFlamini (Il significato e il fine recondito della Divina Commedia, Livorno, Giusti, 1916), „sim-bolizeazã acea dreaptã iubire naturalã care împinge omul a dori binele ºi cãreia omul seadreseazã, cînd îi lipsesc motive mai înalte pentru a determina alegerea sa”. 21. De n-ai... :în text : „Dacã alt motiv nu ne împinge sã facem altfel”. 22. Spaþiu : a se construi : „Fãcurãmpaºi cu zorul pe un spaþiu (mare) cît loc aici se socoate o milã”. 25. ªi iatã : a se construi : „ªiiatã voci spre noi zburau acu...”. 27. Drag : cu iubire sfîntã. Cina milei : îndemnînd sufletelepizmãreþilor cãtre practicarea virtuþii contrare (milostenie). 29. Vin n-au : fãcînd aluzie laminunea apei schimbate în vin la nunta din Cana ; cf. Ioan, II, 3 : „Cînd s-a isprãvit vinul, mamalui Isus i-a zis : «Nu mai au vin»”. 32. Oreste : fiul lui Agamemnon ºi al Clitemnestrei, pomenitaici ca pildã de milostenie din cauza prieteniei credincioase care-l legã (cf. Cicero, De amicitia,VII, 24) de Pilade. Se ºtie cã cei doi prieteni, conduºi în faþa tiranului care vrea sã omoarepe Oreste, se întrecurã în a spune fiecare cã e cel vinovat. Strigãtul : „Eu sînt Oreste” Danteîl gãsea în De finibus (I, 20) al lui Cicero, care pomeneºte cã poporul, care asista la o tragediea lui Pacuvius, la acest strigãt cu care fiecare din cei doi prieteni se fãcea vinovat, izbucneaîn aplauze. 36. Iubiþi : sînt cuvintele lui Cristos în Cuvîntarea de pe munte. Cf. Matei, V, 44 :„Dar eu vã spun : iubiþi pe vrãjmaºii voºtri, binecuvîntaþi pe cei ce vã blestemã, faceþi binecelor ce vã urãsc”.
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37 Virgil atunci : – „Cornicea asta batea pizmei vinã, ºi-astfel de amorsînt plesnele acestui bici purtate.
40 Contrarã voce-o are frîul lor.ªi cred cã pînã ce-o s-ajungi la pasuliertãrii-o sã cunoºti ºi-acest popor.
43 Ci-nfipt cu ochii de-unde vine glasulîn faþã-ne tu duhuri vei vedea,de-a lungul stîncii toate-avînd popasul”.
46 Cãscînd cu mult mai mult privirea mea,vãzui în faþã-mi umbre cu mantile,coloare-avînd cum stînca o avea.
49 Nu mult am mers apoi, ºi rugi umileplîngeau : „Mario, cere pentru noi,voi, sfinþi cu toþii,-o, Petre,-o, Mihaile !”.
52 Nu cred c-ar fi pe lume-aici vrun soide oameni azi cu fire-aºa barbarã,cari n-ar fi plîns de ce-am vãzut apoi !
55 Cînd furãm deci aproape-ncît s-aparãdin schime clar ce-amar lor li se dete,prin ochi durerea-mi izbucni amarã.
58 Pãreau cã poart-un gros suman în speteºi unul pe-altul razim îºi cãtauºi toþi ºedeau proptiþi de-acel pãrete.

37. Maestrul bun : „Ãst cerc are sã batã” (c). 38. biciu (a). Invidia, deci plesnele-acestbiciu (b). ºi deci biciul care, (c). 39. De amor sã-i fie plesnele de-amor. Sã-i (fie) aibãpleasna sa de-amor purtatã (c). 40. Dar frîul vrea contrarã voce (a). Dar frîul vreacontrara voce-aici (b). Cãci frîul vrea s-aveþi contrarie vrere (c). 42. Iertãrii-o sã-lauzi ca sã-þi explici (b). dupã-o pãrere (c). 43. -nfigeþi (c). 44. ªi vezi în faþa-þiduhuri plîngãtoare (b). 45. ºi fac (c). 46. Am dat vederii-aripi atunci sã zboare (b).
48. de-a pietrelor coloare (a). Coloare-avînd de-a stîncilor culoare (b). 52. sã umblepe pãmînt (c). 53. De om (c). 54. Spre a nu (a). 56. aspectul acelei cete (c). 58. c-un (a).
60. ªi toate stînd de-al rîpei mal proptite (c).
38. De amor : a se construi : „ªi astfel plesnele (loviturile) acestui bici sînt purtate (miºcate)de amor”. 40. Contrarã : contrarã pãcatului pizmei. Frîul : dojana. 42. O sã cunoºti : veiavea o idee ºi de pedepsele ce le îndurã aceste suflete. Expresia are o nuanþã uºor ironicã ºide ameninþare, dacã þinem seama cã, ceva mai la vale, Dante însuºi mãrturiseºte întru cîtvapãcatele sale de invidie. 41-42. Pasul iertãrii : la sfîrºitul brîului al doilea, unde îngerulpãzitor al cerului îi va ºterge de pe frunte cel de-al doilea P. 46. Cãscînd : þinînd ochii marideschiºi. 47. Mantile : îmbrãcate cu sumane groase (cilicium) în semn de smerenie. Culoareasumanelor e vînãtã ca aceea a stîncii de care aceste suflete se lipesc. Ne explicãm deci de ceDante nu le vãzuse înainte. Culoarea vînãtã a stîncii ºi a sumanelor se potriveºte de minunecu pãcatul lor, ºi confundarea umbrelor cu stînca reprezintã o atitudine contrarã dorinþeineîmplinite de a ieºi la ivealã în orice ocazie. 50. Cere : „roagã-te”. Sufletele cîntã cu glas tare„litaniile” sfinþilor, pilde ale milosteniei împotriva cãreia au pãcãtuit. 55. Schime : înfãþi-ºarea. 59. Razim : se sprijineau unul de altul, cum nu fãcuserã în viaþã.
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61 Aºa milogii-acei ce pîine n-aula hramuri stînd, cerºindu-ºi ce sã-mbuceproptiþi deolaltã cap în cap ei stau,
64 ca mult mai mare milã sã te-apuce,nu numai prin auz, dar prin vedere,cãci tot aceeaºi milã ea ne-aduce.
67 Cum n-au de soare orbii-o mîngîiere,aºa ºi-aceste umbre-aici de cern-au nici o parte-n oarba-le veghere.
70 Cãci tras prin gene-aveau un fir de fier,[cusut precum la ºoim i se petrece]cînd nu-i supus la cîte i se cer.
73 Pãrîndu-mi cã-i injurie-n cale-a trecevãzînd pe-aceºtia fãr’ de-a fi vãzut,privii spre domn ca dubiul sã mi-l sece.
76 ªtiu-ndeajuns ce-am vrut sã-i spun, eu mutºi fãrã ca s-aºtepte-a mea-ntrebare,– „Vorbeºte,-a zis, dar scurt ºi priceput”.

61. lipsiþi (a). 62. stau (c). 63. ªi... grãmadã stau (b). 64. grabnic (c). 66. Ci ºi prinvãz, cãci spor de milã (c). 67. Cum orbii deci nu trag folos din soare... n-au nici unfolos din soare (c). 68. cerul (c). Aºa ºi acestor de care spuiu, (c). fierul (c). Din cernu vrea orice-ºi de-a sa lãrgoare (c). 70. pleoape (a). 71. ªi aºa cusute ca ºi-un ºoima sale (A). Aºa cusute precum la ºoim i se petrece. Cusut ca ºi la ºoim necum de (b).Am trecut în text varianta (b), din cauza rimei, petrece (a). ªi nesupus (b). Le coase--aºa (c). 72. ªoimierul (c). 73. a trece-n cale (A). Inversiunea necesarã pentru rimãne-a fost sugeratã de varianta (b), care urmeazã : trece... înainte (a). 75. Pãrinte(a). Am introdus în text, unde versul era lipsã, lecþiunea (b). 77. deci (c).
63. Cap în cap : cu capul sprijinit de umãrul altuia, ca sã arate cã nu mai pot de boalã ºi defoame, spre a inspira mai mare milã credincioºilor. 66. Ea : vederea chipurilor suferinde alemilogilor ne pricinuieºte o milã tot atît de mare ca ºi auzul tînguielilor ºi milogelii lor. 68. Cer :lumina cerului. 71. ªoim : pedeapsa celor pizmãreþi de a avea genele cusute împreunã cu osîrmã de fier e luatã din Arta de a vîna cu ºoimi, foarte rãspînditã în Evul Mediu. Cînd ºoimulera capturat mare se chema „sãlbatic” (nesupus) ºi, pentru a-l îmblînzi, i se coseau genele cuaþã. Operaþia aceasta se numea în italieneºte cigliatura, de la it. ciglia = sprîncene. Tratatemedievale despre creºterea ºoimilor ºi arta vînãtorii lor au scris împãratul Frederic al II-lea,regele Siciliei, ºi provensalul Daude de Pradas (Li roman dels auzelhs cassadors). 73. Injurie :pãrîndu-mi-se cã supãr acele suflete prin faptul cã, trecînd înaintea lor, le vedeam fãrã ca elesã mã poatã vedea. 75. Sece : sã îmi risipeascã îndoiala. 76. ªtiu : Virgil. Mut : fãrã sãvorbesc. Virgil, ca suflet neîmpiedicat de trup, înþelege gîndurile lui Dante fãrã a fi nevoie sãle rosteascã. 77. -ntrebare : adicã dacã putea ori nu sã le adreseze cuvinte. Era, într-adevãr,singurul fel în care Dante le putea anunþa prezenþa lui ; altfel, umbrele nu l-ar fi bãgat înseamã ºi el ar fi trecut prin acel brîu fãrã sã ia nici un contact cu acest fel de pãcãtoºi, careîl interesau în mod special. Putea sã fie acolo cineva din oraºul lui, vreun cunoscut sau oricinecare ar fi dorit sã fie anunþat la ai sãi sus pe pãmînt. Ocazia era unicã. În vecii vecilor nus-ar fi repetat. Dar ºi un sentiment de remuºcare de a nu oferi acelor suflete un astfel deprilej de a le satisface dorinþele împingea pe Dante a le semnala prezenþa sa, nemaispunîndcã rolul lui de cãlãtor în þinuturile de dincolo de mormînt, favorizat de o milã specialã, îl cammãgulea, ºi cu greu ar fi renunþat în acest brîu sã mai audã cuvintele de mirare ale sufletelorcare pentru prima oarã vãd un om viu strãbãtînd meleagurile lor. Întrezãrim în aceste cuvintetoatã adînca ºi delicata umanitate a lui Dante.
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79 Virgil mergea pe partea de pe caresã cazi din mal în gol prea lesne poþi,cãci gardenã-mprejur deloc el n-are,
82 ºi-ntr-altã parte-aveam pe-acei devoþice storc aºa prin trista cusãturãcã-n plîns aveau scãldatã faþa toþi.
85 ªi-ntors spre ei : – „O, gintã tu, sigurãsã vezi lumina primã, ce dorinþiisupreme-a voastrã-i cea mai mare-arsurã
88 sã-mprãºtie mila spuma conºtiinþiidin voi cît de curînd, ca sã vã cadãcurat curgînd printr-însa rîul minþii.
91 sã-mi spuneþi voi ºi dulce-mi daþi dovadãde-amor, de-i vrun latin pe-aci, ºi bineîi poate fi, cred eu, ca sã mã vadã”.
94 – „O, frate,-un cetãþean e fiecinecetãþii cei din cer, ci vrei sã spui :pribeag care-a trãit prin þãri latine ?”
97 Puþin mai înainte de-unde fuiaºa-mi pãru c-aud rostind cuvinte,de-aceea ca sã vãd spre el trecui.
100 Vãzui un duh pãrînd cã ia aminteºi-aºteapt-atent, de-ntrebi tu cum anume ?El sus þinea bãrbia sa ’nainte.

79-82. Virgil venea pe mal pe partea care/ Da muntelui cãtre prãpastie ocol/ ªi niciun fel de gard spre-aceasta n-are/ ªi între altã parte aveam smeritul stol (b).
80. rotogol (b). 81. parapet. Cãci nici un fel de parapet (a)/ n-o îngrãdineazã (c).
82. Iar de-alta. 83. astfel (împing) silesc cumplita (a). ce-apasã-astfel (b). 84. Cã-n...gol (a). Cã plînsul scurs pe-obraji le sta-n bolbol (b). ªi guri da vorbei lor bolbol (b).
87. Unicul vostru þel (A). Am înlocuit versul 87, incomplet în (A), prin varianta (a) ;Unicul þel ce-a... ºi-a voastrã-arsurã (b). 91. ªi spuneþi-mi (b). 92. cãci (a). 98. Deciglas puþin nu tare-atunci (a). 100. ªi-un duh vãzui atent luînd aminte (b). 102. Nãlþaca orbii barba sa ’nainte (b).
79. Partea : pe marginea rîpei. 81. Gardenã : parapet. 82. Devoþi : „evlavioºi”. SufletelePurgatoriului, fiind pocãite, nu ne mai apar, ca în Infern, în bestialitatea pãcatului lor, ci caniºte evlavioºi care cîntã psalmi într-o bisericã. 83. Storc : subînþeles : „lacrimi”. 85. Sigurã :toate sufletele care sînt în Purgatoriu au siguranþa de a ajunge în Rai, o datã vina lor spãlatã.86. Lumina primã : Dumnezeu, numit aºa cu o delicatã aluzie la orbirea lor vremelnicã.Dupã cum le-ar spune : „Chinul de a nu putea vedea acum soarele material vã va fi rãs-plãtit cu vederea soarelui spiritual (Dumnezeu) cãtre care vã înãlþaþi dorinþele ºi rugile”.88. Sã-mprãºtie : a se construi : „Aºa sã dea Dumnezeu ca mila sã împrãºtie cît de curînd dinvoi spuma conºtiinþei..., dar voi sã-mi spuneþi...”. Spumã : zgurã. 90. Rîul minþii : valuladucerii-aminte a trecutului, pe care Dante îl doreºte sã nu se pãteze (sã vã cadã curat) dezgurile (spuma) remuºcãrii curgînd prin conºtiinþã. 92. Latin : italian ; cf. Infernul, XII, 65,
Purgatoriul, XI, 58. Bine : de folos. 94. Cetãþean : sufletul atrage atenþia lui Dante cã, printresufletele fericite, nu poate fi vorba de deosebire naþionalã, ci toþi sînt cetãþeni ai aceleiaºi cereºticetãþi. Mai bine deci decît „latin” ar fi trebuit sã spunã „pribeag prin þãri latine”, adevãratapatrie a omului fiind numai cerul. 97. Fui : eram. 99. Trecui : înaintai. 101. De-ntrebi : a se
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103 – „Tu, cel ce spre-a sui-n mai bunã lume,te-ucizi – am zis –, de eºti cel ce-ai rãspuns,sã faci sã te cunosc prin loc ºi nume !”
106 – „Din Siena fui, ºi-nvidia m-a strãpuns ;cu-aceºtia-n rînd îmi spãl ticãloºia,plîngîndu-i Lui spre-a nu ne fi ascuns.
109 Nebunã fui, deºi mã chem Sapia.Mereu mai mare-aveam de rãu strãindecît de propriu-mi bine, bucuria.
112 ªi, ca sã crezi cuvîntul meu deplin,de fui nebunã, ascult-a mele spuse.Mergeam în jos pe-al anilor mei clin ;
115 cînd oastea-n cîmp pe lîngã Colle-o dusecetatea mea ºi inimicii ei,eu cerului cerui ce însuºi vruse.
118 Bãtuþi ºi puºi pe-amarã fug-ai mei,cînd am vãzut ce goanã-i despreunã,cumplit m-am bucurat de-a lor cãdere,
121 încît, privind spre cer, strigai nebunã :«De-acum ori este-ori nu-i un Dumnezeu !»cum face mierla-n scurta vreme bunã.
124 La finea vieþii mã-mpãcai ºi eucu Cel de Sus, dar ºi prin pocãinþãeu tot n-aº fi scãzut amarul meu,

103. duh (c). 104. dete (c). 106. de pizm-un om (a). cete (c). 107. ªi-n rînd (a).nevrednicia (c). 108. sta... arete (c). 109. deºi-mi ziceau (c). 110. Cãci eu (a). 115. meacetate-ºi (c). 116. Oºtirea spre-a-nfrunta vrãºmaºii (c). 117. a cere... piere... durere...cãdere (b). ceream (c). 122. De-acum de tine-am pace (c). 123. Cum face pentr-unscurt rãsbun mierloiul (c). 124. pace... -mpace, (c). 125. N-aº fi-mplinit ce fui datora face (c). 126. nu m-avea prin rugi (c).
înþelege : „De-ntrebi tu de unde am priceput cã aºteaptã atent, eu îþi rãspund cã «sus þinea
bãrbia sa ’nainte»”. 104. Ucizi : te supui la o caznã atît de amarã. De eºti : Dante nu ºtiesigur dacã spiritul cãruia se adreseazã e cel care a rãspuns. Îl bãnuieºte numai din înfãþiºarealui mai atentã. 105. Loc : þara de naºtere. 107. Aceºtia : aluzie la cei dimprejur. 108. Ascuns :ca sã ne milostiveascã cu vederea sa. 109. Nebunã : nu s-a putut pãstra jocul de cuvinteitalian între savia = cuminte ºi Sapia = numele femeii din Siena, care vorbeºte lui Dante.Sapia : nu se ºtie despre ea cu siguranþã decît ceea ce gãsim în Dante. Cei mai mulþi din vechiicomentatori o cred mãritatã cu un Ghibaldo Saracini ºi stãpîna castelului Castiglioncello dinMonteriggioni. Ea mãrturiseºte lui Dante sã fi fost atît de pizmãreaþã, încît, pe cînd la Colledi Val d’Elsa concetãþenii sãi din Siena, împreunã cu ceilalþi ghibelini din întreaga Toscanã,se bãteau (1269) cu guelfii din Florenþa, se rugase lui Dumnezeu pentru înfrîngerea sienezilorºi, cînd aflã cã fuseserã împrãºtiaþi, tare se bucurase. Dupã ceea ce ne spune unul din cei maivechi comentatori, toatã pricina revoltei ei pare a fi fost faptul cã ea „nu avea acea stare pecare o dorea”. 116. Cetatea : Siena. 117. Vruse : ceea ce s-a ºi întîmplat. Fireºte cã, dupã cumse spune în Evanghelie, „nici o vrabie nu cade pe pãmînt fãrã voia lui Dumnezeu”, dar nu enevoie sã spunem cã aici coincidenþa e cu totul fortuitã. 118. Bãtuþi : dupã ce au fost bãtuþi.123. Mierla : face aluzie la o credinþã popularã dupã care mierla, cînd începe a se împrimã-vãra, ar spune : „Nu mã mai tem de tine, Doamne, cãci am ieºit din iarnã !”.
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127 de n-ar fi fost sã-mi fie cu priinþãprin rugã-i Pietru Pieptenarul, careprin mila sa-mi scurtã din suferinþã.
130 Dar cine-i fi tu, cel ce-a noastrã stareo-ntrebi, ºi porþi ºi ochii-aºa cum vreiºi sufli cînd vorbeºti, precum îmi pare ?”
133 – „Vor fi cusuþi aici ºi ochii mei,dar numai timp puþin, cãci adunarãpuþin venin de-nvidie prin ei.
136 Dar groazã-mi e de cazna cea amarãde mai de jos, ºi-n inimã simt binede-acum cã sînt strivit de-a ei povarã.”
139 – „Dar cine te-a condus aici pe tine,de crezi ºi-ntr-un întors ?”, fu vorba lui.– „Acest ce tace-aici ºi e cu mine.
142 Sînt viu ; de-aceea, dacã vrei sã puis-alerge jos mortalele-mi picioareºi pentru tine,-alese duh, sã-mi spui.”

131-132. ºi parcã porþi aºa cum vrei/ ªi ochii tãi, ºi-n gurã-ntorci suflare (a).
134. am zis... cãci nu mult fu veninul (c). 136. de chinul... suspinul (c). 139. Darcine te-a condus aici pe tine (a). 140. þi-o speri (a). ºi deci de vrei dupã puteri (a).
140-141. sã te ºi-ntorci.../ ªi eu (c). 140-142. Tu cel ce-apoi ºi-ntoarcerea þi-o speri./Iar eu : Acest ce tace ºi-i cu mine./ Sînt viu, ºi deci de vrei, dupã puteri (b). 142. ªiviu eu sînt... ºi (c). 143. fugã (c). 144. ceri (a). Sã-mi ceri (b).
128. Pieptenarul : Pietro da Campi, zis „Pieptenarul”, fiindcã vindea piepteni. A fost înscrisîn al treilea ordin franciscan ºi juca un mare rol în viaþa religioasã ºi politicã a oraºului sãuSiena, unde a murit în ziua de 5 decembrie 1289 ºi a fost înmormîntat pe cheltuiala republiciiîn biserica franciscanilor. 131. Cum vrei : necusuþi cu sîrmã. 132. Sufli : „eºti viu”. Aproapetoþi comentatorii trec repede asupra acestei mãrturisiri a lui Dante, ºi, într-adevãr, aproaperefuzãm sã credem cã el s-ar putea acuza de un pãcat care repugnã mãreþei figuri, pe careo întrezãrim în urile dispreþuitoare ºi mãreþe ºi în generoasele invective din Divina Comedie.Însã trebuie sã þinem seamã, pentru a ne lãmuri, de un pasaj din Summa theologica (II, 2, 36)a Sfîntului Toma de Aquino, pe care Dante a avut-o desigur în minte, ºi în care se spune cã :„Amintirea bunurilor trecute, întrucît au fost posedate, pricinuieºte plãcere, iar întrucît aufost pierdute, durere, ºi, întrucît alþii le au, invidie” (în care condiþie Dante tocmai se gãsea).De acest fel este invidia de care Dante se acuzã în acest pasaj. ªi atunci lucrul ne mirã maipuþin. E vorba de acea „umanitate” a lui Dante, care pînã acum a fost foarte puþin pusã înluminã ; de unde vine cã cei care l-au comentat nu izbutesc sã-ºi explice multe lucruri, printrecare ºi cuvintele de creºtineascã pocãinþã pe care el le pronunþã (Infernul, XXVI, 19-24) cîndvede pentru prima oarã pedeapsa sfetnicilor înºelãtori, cu privire la care nu trebuie sã uitãmcã un om de talia lui Dante, pe nedrept persecutat ºi tîrît ca o frunzã în prada a ceea ce elnumeºte „vîntul uscat al sãrãciei”, era puternic ispitit sã dea priceperii lui o întrebuinþareasemãnãtoare aceleia date de Ulise ºi Diomede. Cf. Ramiro Ortiz, Cîntul XXVI din „Infern”
cetit la facultatea de litere din Bucureºti, Bucureºti, Tipografia „Speranþa”, 1915, p. 10. 137. Maide jos : cazna sufletelor care-ºi ispãºeºc pãcatul trufiei în brîul inferior. 138. Povarã : îi parede a simþi pe grumaz grea povara pietrelor enorme ce silesc pe trufaºi sã priveascã în jos.140. De crezi : a se înþelege : „Dacã, cum arãþi, crezi de a te mai întoarce pe pãmînt (ºi decieºti în viaþã), mulþumitã cãrei minuni ºi cãrei cãlãuze aºa de pricepute te gãseºti aici ?”.141. Acest : Virgil. 143. Picioare : „dacã vrei sã alerg ºi pentru tine (în folosul tãu)”, adicã :„sã duc veste pentru tine la cei pe care i-ai iubit”.
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145 – „E mare semn de-a cerului favoareºi-atît de nou s-auzi, ce ne vorbeºti –ajutã-mi deci prin ruga ta aoare.
148 ªi rogu-te pe tot ce tu iubeºti,de-o fi vrodatã sã mai calci Toscana,onoarea mea-ntre-ai mei sã mi-o-ntregeºti.
151 Tu-i cautã-ntre nebunii cei ce vanasperanþã-n Telamon o vor plãticu mult mai mult decît sãpînd Diana,
154 dar ºi mai rãu de admirali va fi.”

146. O, nou e de-auzit (c). 148. doreºti (a). 152. ºi au sã piardã (c). 153. cãtînd (a).
154. au sã piardã (c).
145. E mare : a se construi : „S-auzi ce ne vorbeºti, e mare semn de favoarea cerului”.151. Vana : zadarnicã. 152. Telamon : cei din Siena erau cunoscuþi în Toscana ca un neamde oameni dintre cele mai vanitoase din întregul þinut (cf. Infernul, 121-122). Aici se facealuzie la cumpãrarea din partea sienezilor (1303) a castelului ºi portului Talamone, cu careSiena, lipsitã complet de ieºire la mare, spera sã devinã ºi ea emulã a gloriilor Veneþiei,Genovei, Pisei ºi Amalfi, vestitele republici maritime ale Italiei din Evul Mediu. Portul însãavea puþinã însemnãtate ºi era prea departe de oraº. Din acest motiv sienezii risipirã înacestã afacere o grãmadã de bani fãrã nici un folos, devenind batjocura celorlalte oraºe dinToscana. 153. Diana : altã caraghioasã ºi foarte legendarã întreprindere a sienezilor ! Oraºulfiind aproape lipsit de apã, ei credeau în existenþa unui rîu subteran, numit Diana, în cãutareacãruia fãcurã nenumãrate ºi, fireºte, zadarnice sãpãturi. 154. Admirali : amirali, zis ironicpentru cetãþenii Sienei. Pe aceeaºi temã chiar astãzi existã în Italia motive comice foartecunoscute ºi gustate de cãtre popor, ca acela al „milanezului pe mare” ºi acela al „amira-lului elveþian”.
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Cîntul XIV
Brîul al doilea : pizmãreþii

Guido del Duca ºi Rinieri da Calboli(1-66)  Plîngerea lui Guido deschimbarea moravurilor în Romagna(67-126)  Glasuri în aer care aducaminte de pizmã pedepsitã (127-151)

2. nu-i dete moartea sbor (c). 11. ºi-n trupul tãu fiind (a).
1. Al nostru : vorbesc împreunã douã suflete intrigate de prezenþa noilor sosiþi (Dante ºiVirgil), revelatã lor de convorbirea lui Dante cu Sapia. Deal : dealul Purgatoriului. Ocoleºte :îl strãbate urcînd în spiralã. 3. Precum : spre deosebire de ei, care-i aveau cusuþi cu sîrmã.Ca ºi toþi acei care au o suferinþã ºi vãd toate prin prisma ei, pizmãreþii aceºtia, ai cãror ochisînt cusuþi acum cu sîrmã, fac sã consiste tot bunul vieþii în a fi cu ochii deschiºi. Pentru ei,„omul în viaþã” e sinonim cu „omul ce n-are ochii cusuþi”. În aceastã expresie mai vedem ºio aluzie la pãcatul invidiei lui Dante, care, cînd va muri, va avea ºi el ochii cusuþi cît timpva sta în acel brîu. De luat în seamã ºi amãnuntul cã Dante ºi Virgil au ochii liberi, pe carel-au aflat din conversaþia lui Dante cu Sapia (cf. cîntul precedent, v. 131 : „ºi porþi ºi ochii-aºacum vrei”). 7. Vorbeau : a se construi : „aºa vorbeau doi”. 9. O-ntinserã : cu miºcarea proprieorbilor. 13. Ne pleci : ne sileºti, ne faci. A se construi : „ne sileºti sã stãm miraþi”. 14. Fece :fãcu (prin influenþa italienescului fece).

1 – „Al nostru deal, ce om ni-l ocoleºte,cît timp e încã viu ºi ochii luise-nchid ºi se deschid precum voieºte ?”
4 – „Nu pot sã ºtiu, dar ºtiu cã singur nu-i.Întreabã-l tu cã stã mai lîngã tineºi-l roagã dulce-aºa ca sã-l dispui !”
7 Vorbeau, plecaþi spre-olalt-aºa-ntre sinela dreapta doi, ºi-apoi plecata faþão-ntinserã ca spre-a vorbi cu mine.
10 ªi-mi zise-un duh : – „Tu, suflete, ce-n viaþãºi-acum fiind, în trup spre ceruri treci,mîngîie-ne de milã ºi ne-nvaþã :
13 de unde vii ºi cine eºti ? Ne plecisã stãm de-atîta har ce þi se fecemiraþi ca ºi de-un fapt nefost în veci”.
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16 Iar eu : – „Prin mijlocul Toscanei treceun rîu – am zis –, ce-n Falteron rãsareºi curge-un curs de mile zece-ori zece.
19 Din malul lui aduc a mea-mbrãcare,ºi-a spune cine-s eu ar fi-n zadar,cãci numele nu mult rãsunet are”.
22 Rãspunse-acel ce-ntîi vorbi : – „De-i clarce pot cu mintea-n vorba ta pãtrunde,de Arno-þi sunã vorbele-aºadar ?”.
25 Iar lui al doilea : – „Dar de ce ne-ascundesã-i zicã el acestui rîu pe nume,cum faci spunînd veºti rele de-oareunde ?”.
28 Iar el rãspunse-aºa : – „Nu ºtiu anume,dar bine-ar fi sã-l ºtim ºi dispãrutchiar numele atãrii vãi din lume,
31 cãci din izvoru-i (unde-i gros fãcutalpestrul lanþ, din care-i rupt Pelorul,încît nu-n multe locuri e-ntrecut)
34 ºi pînã unde intr-a-ntoarce sporulce mãrii cerul e silit sã-l sugãspre-a pune-n rîuri ce-a cãra li-e zorul,
37 virtutea ca pe-un ºarpe-o pun pe fugãvrãjmaºi ei toþi, ori prin curenþii rãi,ori duºi de-un rãu nãrav care-i subjugã,

16. Falterona (c). 19. via mea-mbrãcare (a). vie (a). 21. ºtie (a). 23. ascunsul tãu (a).
25. ce-l ascunde (a). oare (c). 26. nevrînd sã-i zicã (a). spuie (c). 27. groaznice (a).cu ºtiri cumplite (b). îngrozitoare (c). 37. virtutea-o pun ca pe-un vrãºmaº.... ca peo nãpîrcã (c). 38. Prin rãi (c). 39. naºte (c).
17. Rîu : Arno. Falteron : munte înalt al Apeninului toscan, spre hotarul cu Romagna.18. Zece-ori zece : o sutã. Cf. Villani, Cronica, I, 43 : „ªi cursul lui are lungimea de mile osutã douãzeci”. 19. Îmbrãcare : trupul, considerat ca hainã a sufletului. 21. Are : în text :„încã nu are”. ªi într-adevãr, în 1300, epoca închipuitã a cãlãtoriei lui dincolo de mormînt,numele lui Dante nu era cunoscut decît din frumosul stil al poeziilor sale lirice. Cf. Infernul,I, 87. 26. Pe nume : de observat aici psihologia orbului ºi concentrata lui atenþie ca sã nu-iscape nici un element care sã-i slujeascã la înþelegerea lucrurilor ce se petrec împrejurul luiºi pe care nu le poate prinde cu vãzul. În cazul de faþã, sufletul care vorbeºte a bãgat deseamã ceva care altuia probabil i-ar fi scãpat, anume cã Dante se fereºte a pronunþa numelerîului, ca de ceva ruºinos. 29. Sã-l ºtim : a se construi : „Chiar numele atãrii vãi sã-l ºtiudispãrut din lume”. 32. Lanþ : ºirul Apeninilor, din care s-a desfãcut Sicilia printr-o rupturãîntre capul Pelor ºi þãrmul Calabriei. Cît priveºte expresia : 31. Gros fãcut (cf. it. pregno),trebuie înþeleasã în sensul cã în muntele Falterona Apeninul se îngroaºã, nu numai în sensulcã acolo formeazã un masiv, dar ºi cã regiunea aceea e îmbibatã de izvoare, care o dilatã.Întrebuinþînd cuvîntul gros traducãtorul a pãstrat dublul înþeles pe care comentatorii l-auvãzut în pregno. 34. Pînã unde : din izvor pînã la vãrsare în mare. Intr- : intrã în marepentru a-i da înapoi apa pe care soarele (cerul) o suge din ea, transformînd-o în nori, care larîndul lor, prefãcîndu-se în apã, formeazã rîurile care i-o aduc înapoi. 36. Zorul : pe care (sporde apã) rîurile o carã cu repeziciune înspre mare. 37. Virtutea : a se înþelege : „De la izvorulArnului pînã la îmbucãtura lui în mare, toþi oamenii ce locuiesc acolo pun pe fugã virtutea
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40 fãcînd pe fiii-acestei biete vãiaºa de rele-apucãturi sã prindã,cã parcã-i paºte Circe-n rînd cu-ai sãi.
43 El printre porci murdari, mai demni de ghindãdecît de oricare-alt vipt ce gurii-i place,curgînd, dintîi sãrãcãcios, colindã.
46 Mai jos gãseºte javre fãr’ de pacecari n-au putere-atît cît au venin,ºi-aici, scîrbit de ei, un nas le face.
49 Pe cît scoboarã-n jos ºi tot mai plinspurcatul rîu ºi vrednic de blãsteme,el vede javrele cum lupi devin.
52 Trecînd prin rîpi afunde, dintr-o vremeel dã de vulpi de-atîta fraudã pline,cã nici de-un laþ nici una nu se teme.
55 Voi spune tot, s-audã el, cãci bineva prinde-acestui viu sã-ºi aminteascãce-un duh adevãrat azi pune-n mine.
58 Pe-al tãu nepot [îl vãd] cum va gonivînînd pe lupi prin valea-ngrozitoareºi-n spaima morþii tuturor va fi.

40. cari fac (a). încît locuitorii tristei (c). 41. hotãrãºte (c). 46. el da de (a). 50. ãstºanþ spurcat (a). 51. cîinii lui (a). 53. fãrdelege (c). 54. cursã, prinse (c). 55. -nþe-lege (c). 56. cãci bine va veni sã-ºi (a). Acestui viu a-ºi aminti (b). 57. deslege (c).
58. cum sã goneascã (A). 59. de-a lungul vãii îngrozitoare (A). 60. îngrozeascã (a).
ca pe un ºarpe, ca niºte vrãjmaºi ai ei ce sînt, fie din cauza aerului nesãnãtos (curenþii rãi)al acelui þinut care produce numai oameni rãi, fie chiar din cauza obiceiurilor rele ale locui-torilor”. 42. Circe : vrãjitoare faimoasã, despre care citim în Homer cã schimbã în dobitoacepe îndrãgostiþii ei. Fireºte, Dante se inspirã aici nu din Homer, pe care nu-l cunoºtea, ci din
Eneida (VII, 19) lui Virgil : „quos hominum ex facie dea saeva potentibus herbis induerat Circe
in voltus ac terga ferarum”. 43. Porci : locuitorii þinutului numit Casentino, cãrora Dante learuncã în faþã viaþa lor cheflie ºi desfrînatã. Epitetul de „porci” e posibil sã-i fi fost sugeratde numele (Porciano) unui castel al conþilor Guidi. Aceste moravuri Dante le cunoºtea foartebine, ca acela care, fiind la curtea contelui Guido Salvatico în Prato Vecchio, „juxta Sarni
fluenta”, trimite marchizului Moroello Malaspina o epistolã în latineºte în care, închinîndu-icanþona : Amor, dacchè convien pur ch’i’ mi doglia, îi povesteºte întîlnirea lui cu o femeiefrumoasã ºi tînãrã, care, apãrîndu-i ca un fulger, îl fãcu sã se abatã de la hotãrîrea lui de ase feri de dragostea lumeascã ºi de cîntece care o preamãresc : „Occidit propositum illud
laudabile quo a mulieribus suisque cantibus abstinebam”. 44. Vipt : hranã, de la lat. victus.46. Javre : face aluzie la cei din Arezzo, pe care îi numeºte aºa din cauza firii lor gîlce-vitoare, care contrasteazã cu micimea þinutului lor. 48. Nas : un „cot”, dar ºi cu nuanþa de„strîmbãturã”. 51. Lupi : caraghioaselor, dar puþin pãgubitoarelor javre din Arezzo le urmeazãsãlbaticii ºi periculoºii lupi florentini. 53. Vulpi : cei din Pisa, cãrora, ca tuturor popoarelorde marinari ºi negustori, li se atribuia multã ºiretenie. 55. Ei : cei dimprejur care-l ascultã.57. Duh : o inspiraþie cereascã. 58. Nepot : Folcieri da Calboli ; Dante îl numeºte „vînãtor”,adicã „persecutor”, al lupilor florentini, fiindcã, fiind podestà al Florenþei în anul 1303, ca sãfacã pe placul celor „negri” (partidul duºman lui Dante), persecutã pe cei „albi”, arestîndu-ipe unii din ei ºi silindu-i prin chinuri sã mãrturiseascã cã uneltiserã împotriva siguranþeistatului. ªtim de la cronicarul Villani cã unii din aceºtia murirã în chinuri, iar ceilalþi furã
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61 ªi ca pe boi bãtrîni o sã-i omoare,ºi vie vinde carnea lor, rãpinda multor vieþi, iar sie-a sa onoare.
64 Din tristul codru plin de sînge ieseºi-l las-aºa cã nici în ani o mieel n-o mai fi acel care fusese”.
67 Precum, la vestea jalei ce-o sã fie,acel ce-ascultã-ncepe-a se-ntristadin orice parte-acel amar sã vie,
70 aºa vãzui pe-al doilea duh, ce stas-asculte-atent, cum trist sporea-n mîhnire,cînd prinse-n el ce-ntîiul cuvînta.
73 Ce-mi spuse-un duh ºi-a cestuilalt privirem-au ars sã ºtiu pe nume pe-astea douã,ºi de-asta deci smerit le-am dat de ºtire.
76 Deci tot acel ce-ntîi vorbi, cu nouãcuvinte-a zis : – „Tu vrei acum sã vreusã-þi fac ce tu nu vrei sã ne faci nouã.
79 Dar n-oi fi scump, fiindcã Dumnezeuatîta har în tine-a vrut sã punã –sã ºtii atunci cã Guid del Duca-s eu.
82 Trãind fui ars de-o pizm-aºa nebunã,încît m-ai fi putut livid vedeavãzînd pe-un om chiar numa-n voie bunã,
85 ºi-atare paie-adun din holda mea.De ce-aveþi inima voi, oameni, oarespre-un bun ce-a fi-mpãrþit nicicînd nu vrea ?
88 Acesta e Rinier, odor ºi-onoarea casei Calboli, în care nu-iazi nici un ins sã aib-a lui valoare.

61. pe lupi, îl vãd... (A). Aci ºi la versul 58 am trecut în text varianta (b) pentru acompleta terþina. 64. ieºind (a). – ºi crunt din [tristul codru] îl vãd ieºind (b). 66. acelce-a fost fiind (b).76. o nouã (a). 80. a vrut în tine (a). 82. atît fui ars de-n [voe bunã] (c).
87. ºi-acestea (a). unde-i nevoe de-a opri-nsoþirea (c), und[e-i] tovãrãºie-opritã (c).spre ce-i silit s-opreasc-asocierea (c). ...fi-mpreunã (c). 88. ºi preþ (c).
decapitaþi. Cuvintele acestea sînt adresate de Guido del Duca cãtre Rinieri da Calboli (unchiullui Folcieri), care era lîngã el. 61. Boi : în text : „ca o fiarã bãtrînã”, adicã îmbãtrînitã înomoruri ºi în sînge, ºi se referã la Folcieri da Calboli. 62. Vinde : tocmesc cu „negrii” preþulvieþii lor ca pe al unor vite de vîndut mãcelarului. 64. Codru : al Florenþei, socotitã ca opãdure sãlbaticã. Cf. Infernul, I, 2. Iese : Arnul. 66. Fusese : lãsã Florenþa într-o stare aºade jalnicã, încît nu-i vor ajunge nici o mie de ani ca sã se refacã. 70. Al doilea : Rinieri daCalboli. Spiritul care a vorbit e Guido del Duca. 73. Privire : privirea înfãþisãrii mîhnite alui Rinieri. 78. Nu vrei : vrei sã afli numele meu, fãrã a ne fi rãspuns încã cine eºti. 82. Ars :chinuit. 83. Livid : de pizmã. 85. Paie : trag consecinþele pãcatului meu. 86. Aveþi inima :rîvniþi. 87. -mpãrþit : cu deosebire de posesiunea harului dumnezeiesc, ºi, în genere, a
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91 Nu-i singur despuiat din neamul lui ;cît e-ntre Po ºi munþi ºi Ren ºi mare,de-un bun util ºi dulce vieþii-oricui,
94 ci plin e locu-ntre-ale lor hotarede sterpi ciulini, aºa cã prin culturãtîrzie-ar fi sã-i smulgi orice-ncercare.
97 Ah, unde-s toþi acei ce faim-avurã :Menard, Carpigna, Lizio, Traversar ?Vai nouã, romanioli, azi corciturã !
100 [Cînd ai sã naºti, Bologno-un alt Fierar ?]ªi-un alt di Fosco, tu, Faenza, oare,din troscot astãzi devenind stejar ?
103 Sã nu te miri cã bietu-mi suflet gemecînd Guid de Prata-mi vine-aminte mieºi Ugo d’Azzo, de pe-a noastrã vreme,
106 ºi Frederic Tignos cu-a lui cuscrie,ºi Traversara ºi-Anastagi,-azi elefamilii-a cãror casã li-e pustie,

96. de-ai (a). 100. Cînd ia-n Bologna aere-un Fierar (A). Cînd ºti-vei tu, Bologna,de-un alt Fierar. 102. din micã tufã devenit (a). 101-102. Faenze tu pe-alt Fosco,sã-þi reclame/ Pe-acest fãcut din slab tufiº stejar (b).
bunurilor spirituale, care, cu cît sînt împãrþite, mai mult cresc în valoare, bunurile pãmîn-teºti nu suferã împãrþealã. 91. Despuiat : a se construi : „despuiat... de-un bun util”. 92. ÎntrePo : sînt hotarele Romagnei, care cuprindea atunci ºi o parte din Emilia ºi era mãrginitãtocmai de Po, Apenini, rîul Reno ºi marea Adriaticã. 93. Un bun : darurile care se cuvin unuiom nobil, care trebuie sã fie sever sau plãcut, dupã împrejurãri. 96. Tîrzie : ar fi tîrzie oriceîncercare de a smulge, prin culturã, sterpii ciulini de care e plinã întreaga Romagna. 98. Menard :Arrigo Menardi din Bertinoro (Romagna), cavaler plin de curtenie ºi de dãrnicie, cu masatotdeauna întinsã, dãruia bucuros veºminte ºi cai, preþuia cãrturarii ºi îºi închinase viaþaîntreagã dãrniciei ºi faptelor cavalereºti. Carpigna : Guido di Carpigna, vestit pentru viaþacavalereascã ºi dãrnicia lui. Lizio : Lizio da Valbona. Unul din cei mai vechi comentatori,Lana, ne spune cã : „Acest Lizio a fost om foarte darnic, curtenitor ºi de mare strãlucire”.Traversar : Pier Traversaro, de familie guelfã, a trãit pe vremea lui Frederic al II-lea ºi afost stãpînitor al Ravennei. Ospitalitatea familiei lui era vestitã prin faptul cã fusese cîntatãºi de mai mulþi poeþi provensali. 100. Naºti : cînd se va naºte în Bologna un alt Fabbro(Fierar) dei Lambertazzi ? Despre el nu ºtim decît cã a fost chemat ca podestà la Viterbo ºicã a murit în 1259. 101. Fosco : probabil un „Bernardinus Fuscoli”, pe care-l gãsim pomenitîntr-un document din 1216. Acest Bernardino di Fosco, pomenit ºi de trubadurul provensalUc de Saint Cir pentru a fi apãrat (1240) oraºul sãu, Faenza, împotriva împãratului Frederical II-lea, e pomenit aici de Dante ca unul care, deºi se trãgea dintr-o familie cît se poate demodestã (troscot), s-a ridicat prin meritele lui pînã la cele mai înalte demnitãþi (stejar), ca depildã aceea de podestà al oraºului Pisa. 104. Guid de Prata : Guido da Prata (orãºel lîngãRussi, în Romagna). Numele lui îl gãsim pomenit într-un document din 1218. Despre el ºtimcã a fost de faþã la o întrunire a guelfilor pentru alegerea lui Paolo Traversaro drept comisar(procuratore) al partidului la Ravenna, în 1228. 105. Ugo d’Azzo : din oraºul Faenza, pe careîl reprezintã la negocierea pãcii din Konstanz (Elveþia) între Liga Lombardã ºi FredericBarbarossa. 106. Tignos : Frederico Tignoso, din Rimini, unde aflãm de la comentatori cãs-a arãtat foarte darnic ºi primitor, þinînd tot timpul masa întinsã. Cît despre porecla de„tignoso”, adicã „pecinginos”, trebuie s-o fi moºtenit de la vreunul din strãmoºi, fiindcã, dincontrã, Benvenuto da Imola ni-l descrie ca avînd „pulcherrimum caput capillorum flavorum”.Cuscrie : în text : „ceatã”, ºi face aluzie la tovarãºii lui de ospeþe. 107. Traversara : dupã ce(v. 98) a lãudat pe Pier Traversaro, laudã acum toatã familia lui, celebrã în Romagna pentru



PURGATORIUL

379

109 femei ºi cavaleri, plãceri ºi-aceledulci griji, de-amor ºi curtenie pline,pe unde-au inimi azi atît de rele !
112 Cum nu pieri, Bretinore, cãci din tinefugir-ai tãi, sã scape de dihonii,ºi mult popor cu ei ? Dar face bine
115 Bagnacavall cã-ºi isprãvi coconii,rãu Costracar cã ne mai fac pomanãasemeni conþi, ºi ºi mai rãu fac conii !
118 Vor fi, cînd vor scãpa de-a lor Satanã,Paganii buni, dar nu-ntr-aºa mãsurãsã n-aibã totuºi ºi-urme de prihanã.
121 O, Ugolin de Fantoli, sigurãstã faima ta, cãci nu mai poþi aveaurmaºi s-o facã, scãpãtînd, obscurã.
124 Dar mergi, toscane, cãci mai bine-aº vreasã plîng decît sã spui, aºa de-amaredureri îmi fac vorbind de þara mea”.
127 ªtiam cã simt a noastrã-ndepãrtareãºti doi iubiþi ; dar cãci stãteau tãcîndfãceau s-avem încredere-n cãrare.
130 Cînd iarãºi furãm singuri ºi mergînd,precum din nori un trãsnet se scoboarãcumplit veni un glas spre noi zicînd :
133 – „Oricine mã-ntîlneºte-acum m-omoarã !”.ªi-apoi pieri precum se-ndepãrteazãºi-un tunet scurs prin nori ce-l împresoarã.

dãrnicia ºi virtuþile ei cavalereºti. Anastagi : din Ravenna. Familie stinsã pe vremea luiDante, dar a cãrei faimã dãinuia încã. 109. Femei ºi cavaleri : adicã : „sufletul meu gemecînd îmi vin în minte femei ºi cavaleri...”, vers plin de nostalgie pentru vremea de odinioarã,strãlucitoare de obiceiuri frumoase ºi virtuþi cetãþeneºti, imitat de Ariosto la începutul poemeisale Orlando furioso : „Le donne, i cavalier, l’arme, li amori, le cortesie, l’audaci imprese io canto”.111. Pe unde : pe unde (oamenii) au astãzi inimi atît de rele. 112. Bretinore : Bertinoro (lat.
Bretenorium), orãºel din Romagna, între Forlì ºi Cesena, celebru odatã pentru calitãþile ºiospitalitatea cetãþenilor sãi, printre care familia Mainardi, stãpînitoarea oraºului (cf. v. 97),acum cuib de oameni rãi ºi chinuitã de lupte lãuntrice (dihonii). 115. Bagnacavall : orãºeldin Romagna, între Lugo ºi Ravenna. 116. Costracar : Castrocaro în Val di Montone, lîngãForlì. 117. Conii : locuitorii oraºului Cunio, lîngã Imola, din care se trãgeau conþii din Barbiano,mulþi la numãr, dar unul mai rãu ca altul. 119. Paganii : neamul Pagani din Faenza, care vada oameni cumsecade, cînd va muri Maghinardo dei Pagani, poreclit de cãtre contemporaniilui „Satana” pentru vicleºugurile lui (cf. Infernul, XXVII, 50-51). 121. Fantoli : Ugolino deiFantolini, mort în 1278, fãrã moºtenitori. Iacopo della Lana îl laudã ca fiind cavaler viteaz,virtuos ºi nobil. Unele documente ni-l aratã podestà la Faenza în 1263. 124. Toscane : cuaceste cuvinte sufletul care vorbeºte se adreseazã lui Dante, îndemnîndu-l a-ºi urma drumulºi a pune capãt unei conversaþii care i-a redeºteptat amintiri dureroase. 127. -ndepãrtare :ºtiam cã, deºi cu ochii cusuþi, acele douã suflete scumpe bãgau de seamã cã ne îndepãrtãm dela ele ºi tãcerea lor ne încredinþã cã drumul ce-l apucasem era cel adevãrat. 130. ªi mergînd :a se înþelege : „ºi furãm mergînd”. 132. Un glas : unul din acele glasuri misterioase ºi pornitede la fiinþe nevãzute, care, în acest cerc, se aud trecînd în aer ºi pomenind pilde de pizmãpedepsitã. 133. Oricine : face aluzie la pilda lui Cain, care, din pizmã, omorî pe fratele sãu
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136 De-abia simþii cã aerul s-aºazãcînd iat-alt glas cu-atît de mare huicum face-un tunet ce-n curînd urmeazã :
139 – „Aglaura, schimbatã-n stîncã, fui”,încît spre-a fi mai strîns de-al meu pãrinteeu nu ’nainte-un pas, ci-ados fãcui.
142 Cînd fu-n tot locul pace ca ’nainte,– „Acesta-i asprul frîu – îmi zise el –ce-ar fi sã facã pe-om a fi cuminte.
145 Voi prindeþi însã nada-ncît acelduºman de veci vã trage-n unghiºoarã ;puþin v-ajutã deci ºi frîu ºi-apel.
148 Vã cheamã cerul cel ce vã-ncunjoarãºi-aratã-v-ale lui splendori eterne,dar ochiul vostru tot spre lut scoboarã –
151 de-aci vã bate-Acel ce-atot-discerne”.

139. steiu (a). Schimbatã-n stan, Aglaura (b).
Abel. Cuvintele citate de Dante sînt cele pe care Cain le-a zis Domnului dupã ce a auzit blestemul :„Pedeapsa pentru vina mea e prea mare ca s-o pot suferi. Iatã cã tu mã izgoneºti... ºi oricinemã va gãsi mã va omorî” (Geneza, IV, 13-14). 139. Aglaura : sora Ersei ºi fiica lui Cecrops,regele Atenei. Pizmuind pe sora ei, vru sã opreascã pe Mercur, care o iubea, sã se ducã la eaºi a fost schimbatã de zeu în stîncã. Cf. Ovidiu, Metamorphoses, II, 708-832. 140. Pãrinte :Virgil. 141. Ados : înapoi. Ediþia criticã a Societãþii Danteºti Italiene are : „in destro”, nu„indietro”, ca cele de pînã acum. Trebuie deci înþeles : „la dreapta”. 143. El : Virgil. 145. Nada :momealã. 146. Unghiºoarã : undiþã. 151. De-aci : de aceea.
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Cîntul XV
Brîul al doilea ºi al treilea :

pizmãreþii ºi mînioºii

Ceasul amurgului (1-9)  Îngerulstrãlucitor (10-39)  O îndoialã a
lui Dante (40-81)  Brîul al treileaal mînioºilor ºi pilde de blîndeþe(82-117)  Fumul cel usturãtor(118-145)

5. un drum lui (a). Clipita pentru soare-a mai [rãmas]. (c). 12. ªi noul fapt (a).
1. Din faptul : cît e spaþiul (45°) pe care sfera soarelui îl parcurge din faptul zilei pînã la oraa treia din zi (dupã ceasul medieval, ora 9 dupã ceasul nostru) cînd se toacã de utrenie, totatîta spaþiu rãmînea soarelui de parcurs pînã în momentul apusului. 3. Copil : cerul Soarelui,care îºi schimbã mereu înclinaþia axei, e asemuit de Dante cu un copil care se joacã cu unciob de oglindã, schimbîndu-i poziþia ca sã îndrepte dupã plac reflexul razelor. 5. Sol : soare.6. Aici : pe pãmînt, unde Dante scrie pentru noi lucrurile pe care dincolo le înregistreazã în
cartea memoriei. Dincolo : în Purgatoriu, unde se gãsea în ziua de 11 aprilie a anului 1300.7. Lovea : a se înþelege : „Aveam soarele tocmai în faþã, fiindcã muntele fusese ocolit de noiaºa fel, încît strãbãtuserãm un sfert al brîului ºi deci umblam în direcþia apusului”. 10. Airea :aiurea, ca de obicei în Coºbuc. 12. De-aci : din Purgatoriu.

1 Din faptul zilei pînã cînd se toacã
de-al treilea ceas, cît este spaþiul sferii
ce-asemeni c-un copil apururi joacã,

4 atît pãrea cã pînã-ntr-al cãderii
moment lui Sol un spaþiu i-a rãmas :miez-noapte-aici, dincolo faptul serii.

7 Iar raza-i mã lovea direct pe nas
din cauzã cã, urmîndu-ne-ocolirea,
aveam întors spre-apus al nostru pas,

10 cînd eu simþii mai mult decît airea
pe-obraz lumina mult-a nu ºtiu cui,
ºi lucrul nou de-aci-mi stîrni uimirea.

13 Din mîinile-amîndouã deci fãcui
ca streºini peste ochi o apãrare
ºi-acel prisos de raze-l mai scãzui.
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16 Precum din ap-ori din oglindã sare
o razã aºa-n opusã direcþiune
încît urcînd acelaºi unghi îl are

19 ca ºi cãzînd, încît egal le pune
de-o parte ºi-alta pietrei cãzãtoare,
precum ºi arta ºi-ncercarea spune,

22 aºa-mi pãru cã-n faþã de-o lucoare
rãsfrîntã sînt lovit, ºi ochii mei
grãbiþi fugirã-n lãturi ca de soare.

25 – „Lucoarea asta, dulce tatã, ce-i,
cã nu mi-i pot scuti de-a ei povarã,
ºi-ncoace parcã-ºi miºcã focul ei ?”

28 – „De-uimire – el mi-a zis – sã nu-þi mai parã
cã servii-angelici tot te mai orbesc –
e sol trimis spre-a ne pofti pe scarã.

31 Ci-n scurtã vreme nu-þi va fi, gîndesc,
cumplit sã-i vezi, ci-o dulce veselie,
pe cît o poþi simþi tu-n mod firesc.”

34 Ajunºi apoi la vesela solie,
cu dulce glas ne-a zis : – „Pe-aici intrînd,
mai lin suiº ca altele-o sã fie”.

37 Plecaþi de-acolo, noi urcam pe cînd :„Ferice milostivii” ºi „Tresalte
acel ce-nvinge” s-auzea cîntînd.

19. ºi-mpãrechiat le puse (a). 20. pe douã pã[rþi] (a). 22. În faþ-aºa-mi pãru cã de-olucoare, ºters în (A), cu semn de trimitere la (a). 26. scutie... povara (a). Cã mi-eprivirii aºa de greu (b). 27. ªi pare – am zis – c-aproape focul ei (b). 33. poþi tu s-osimþi (b).
18-19. Unghi... le pune : raza îºi pune unghiurile. 21. Arta : geometria, unde (cf. Catottricalui Euclid, Prop. I) se demonstreazã cã unghiul reflexiunii e egal cu cel de incidenþã ºi e egaldepãrtat de perpendicularã (piatra cãzãtoare). -ncercarea : experienþa. 22. Lucoare : luminã.26. Mi-i : ochii. Povarã : orbire. 27. Focul : focar. 28. De-uimire : sã nu þi se parã ciudat,sã nu te mai miri. 29. Servii : miniºtrii, demnitarii cerului. 30. Scarã : prin care se trece labrîul urmãtor. Pe aceastã scarã ºade îngerul pãzitor, care, în cazul de faþã, e îngerul milos-teniei (iubirii cãtre aproapele), virtute opusã pãcatului pizmei. 32. Cumplit : supãrãtor.33. Firesc : cît firea ta omeneascã îþi va permite. Dupã alþi interpreþi, care însã nu mi se parecã nimeresc adevãratul sens al pasajului : „dupã cum e firesc cã-l poþi simþi, dat fiind cã omula fost creat pentru cer ºi deci firea lui e dispusã sã se poatã bucura de darurile cereºti”. Separe cã traducãtorul a urmat aceastã a doua interpretare. 36. Mai lin : ceea ce înseamnã,dupã Landino (vestitul filosof din secolul al XV-lea ºi comentator al Comediei), cã, fiinduºuraþi de povara celor douã pãcate mai grave ale trufiei ºi pizmei, suiºul urmãtor era sã fiemai lin. 38. Ferice : este fericirea a cincea din „Predica de pe Munte” (Matei, V, 5) : „Fericede cei milostivi, cã ei vor avea parte de milã !”. Cf. Purgatoriul, XII, 110, unde e vorba defericirea întîi : „Ferice de cei sãraci duhovniceºte...”. Tresalte : cuvintele acestea sînt adre-sate lui Dante, dar oglindesc sensul fericirii a noua : „Bucuraþi-vã ºi veseliþi-vã, cã rãsplatavoastrã e mare în ceruri”.
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40 ªi singuri noi pe-urcuºul scãrii ’nalte
suiam, [ºi]-n mers gîndeam cum aº putea
sã trag din vorba lui folos încalte.

43 ªi-ntors spre el, mi-am spus dorinþa mea :– „Ce-a vrut acel din Bretinor sã zicã
c-un bun ce-a fi-mpãrþit nicicînd nu vrea ?”.

46 – „Supremu-i viciu-l vede-acum cît stricã
de mult – a zis –, sã nu te mire-apoi
cã-l mustrã vrînd pedeapsã-n voi mai micã.

49 Fiindcã tind dorinþele din voi
spre-un bun ce pate prin pãrtaºi scãdere,
de-aceea pizma strînge-ai caznei foi.

52 Dar dac-amorul veºnicelor sfere
spre ele v-ar întoarce-al vostru dor,
voi n-aþi mai fi-nfricaþi de-acea durere.

55 Pe cît mai mulþi «al nostru» zic în cor,
pe-atît mai mult din bun posede-oricare
ºi-au plus de caritate-n claustrul lor.”

58 – „Eu simt – am zis – mai multã-ntunecare
decît de-aº fi tãcut, ºi mintea mea
se-abate-acum în dubiu mult mai mare.

61 Sã facã mai bogaþi cum ar putea
pe mai mulþi inºi averea divizatã,
decît avînd puþini pãrtaºi la ea ?”

64 Iar el : – „Fiindcã mintea þi-e-ndreptatã
tot numai spre pãmînt, pe lîngã tine
e neagra noapte-n ziua luminatã.

67 Nespus de ’nalt ºi nesfîrºitul Bine
spre-orice iubire-i gata sã scoboare
precum spre-obiecte lucii raza vine.

41. ºi-n mers (a). 46. al viciului suprem îºi vede-adicã (a). ªi-aºa mi-a zis : El vede-aicicît Supremu-i viciu ; ce (b). 59. ºi mã desbini (a). 60. Cu vorba ta-ntr-un (b). 61. Cumpoate face de avuþii mai plini (a). 63. decît... puþini (a). 69. spre un luciu corp ºi-o (a).
44. Bretinor : Guido del Duca. 45. -mpãrþit : cf. Purgatoriul, XIV, 86-87. Cu acele vorbe Guidodel Duca, înfierînd pãcatul pizmei, ceartã pe muritorii rãtãciþi, care-ºi pun nãdejdea nu înharul dumnezeiesc, care, cu cît e împãrþit între mai mulþi, creºte în valoare, ci în bunurilepãmînteºti, care nu suferã a fi împãrþite fãrã a-ºi pierde din valoare. 46. Viciu : pãcatulpizmei. Vede : Guido del Duca vede acum în sfîrºit cît stricã pãcatul care l-a stãpînit în viaþã.48. Vrînd : din dorinþa ca oamenii, care vor afla cît e de urîtã lui Dumnezeu pizma, vorpãcãtui mai puþin ºi deci pedeapsa va fi mai scurtã. 50. Scãdere : sã scadã. 51. Foi : foale,adicã foalele suspinelor, pe care pizma le strînge din cauza pornirii oamenilor cãtre bunurilepãmînteºti. Cît priveºte îndrãzneala imaginii, a se vedea ceea ce am remarcat altã datã cuun prilej asemãnãtor. De altfel, aceeaºi imagine e întrebuinþatã ºi de Guittone d’Arezzo în
Scrisoarea IX : „Foale umflate de trufie suflã tare ºi fac foc arzãtor de mînie”. 52. Sfere :lucrurilor cereºti. 54. -nfricaþi : înfricoºaþi. Durere : a pizmei. 57. Claustrul : Raiul, numitîn cîntul XXVI, 128 : „mînãstirea unde Cristos e stareþul comunitãþii”. 67. Bine : Dumnezeu.
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70 ªi-atît El dã cît aflã-n ele-ardoare,
aºa c-apoi, cît mila lor se-ntinde,
pe-atît li-e-n spor ºi veºnica valoare.

73 Deci cercul lor pe cît mai mulþi cuprinde,
pe-atît iubesc mai mult, cu spor mai mare,
ºi-un duh dintr-altul ca-n oglinzi îl prinde.

76 Ci-n spusa mea de n-afli-ndestulare,
veni-va Doamna ta ca sã te-ajute
sã-þi stingi deplin ºi-acest un dor ºi-oricare.

79 Dar vezi numai sã vindeci cît mai iute
cinci rãni, ca ºi-alte douã, cãci nimãnui
acestea nu se-nchid decît durute”.

82 Cînd vrui sã zic „mã saturi tu”, vãzui
cã-ntrasem în alt cerc, ºi-aºa deodatã,
atras cu ochii spre-alte pãrþi, tãcui.

85 Aci-mi pãru-n viziune luminatã
cã sînt rãpit, ºi-apare fãr’ de veste
un templu-n care-i lume adunatã.

88 ªi-n pragu-i o femeie-aºa cum este
o dulce mamã, zice : „Fiul meu,
de ce ne-ai mai fãcut acum ºi-aceste ?

91 Cãci iatã, triºti, ºi tatãl tãu ºi eu
te-am cãutat”. ªi-apoi vorbind atare
vedenia mea pieri fãrã sã vreu.

94 Dar alta-mi apãru, pãrînd cã are
pe faþã plînsul care-l naºte-anume
durerea-n noi printr-o insultã mare,

70. ªi cît de mult iubirea lor se-ntinde (a). Pe atît sporesc ºi-n... (b). 71. Aºa atîtapoi (a). 75. oglinde. 80. Cinci P ca pe-alþii doi ca rãni. (a). Cinci P ca pe alþii 2, (b).
81. Nu-i pier aceste rãni decît dur[ute] (b). 88. ªi-o Doamnã-n prag. (a). 89. -n plîns (a).
71. Cît : cu cît creºte (se-ntinde) ardoarea de iubire sfîntã a sufletelor, creºte (li-e-n spor) valoa-rea darului de sine pe care Dumnezeu (veºnica valoare) îl face sufletelor iubitoare. 73. Cercul :ceata, numãrul. 75. ªi-un duh : ºi fiecare duh îl primeºte rãsfrînt de la altul, dupã cum ooglindã rãsfrînge într-alta razele soarelui. Îl : sporul iubirii lui Dumnezeu. 77. Doamna ta :Beatrice. 78. Acest un dor : formã obiºnuitã la Coºbuc în loc de „acest dor”. ªi-oricare :oricare altul. 80. Rãni : cei cinci P ce-i mai rãmîneau de ºters de pe frunte. Douã : celelaltedouã, de acum ºterse, ale trufiei ºi pizmei. 81. Acestea : aceste rãni. -nchid : nu se vindecã.Durute : decît prin pocãinþã ºi ispãºire. 83. Cerc : al mînioºilor. 89. Fiul meu : e vorba deIsus în Templu, care asculta ºi punea întrebãri Învãþãtorilor, ºi de cuvintele Maicii Domnului,care-ºi mustrã cu blîndeþe fiul pentru cã a rãmas în Ierusalim cînd ea plecase : cf. Luca, II,48-49 : „Cînd L-au vãzut pãrinþii lui au rãmas înmãrmuriþi, ºi mama lui I-a zis : «Fiule, pentruce Te-ai purtat aºa cu noi ? Iatã cã tatãl Tãu ºi eu Te-am cãutat cu-ngrijorare»”. De observatcum Dante ºtie sã varieze felul cum pildele virtuþilor contrare pãcatului ce se ispãºeºte înfiecare brîu cad sub simþurile lui ºi ale sufletelor. În brîul trufaºilor pildele sînt sculptate pepiatra drumului ; în acela al pizmaºilor sînt spuse de voci misterioase în aer ; în acela almînioºilor, ele se prezintã sub formã de viziune. Aici arta marelui poet se deosebeºte de pro-cedurile monotone ºi grosolane ale predecesorilor sãi. 96. Insultã : e a doua pildã de blîndeþe,luatã, de data aceasta, din istoria greacã. Pisistrat, tiran al Atenei (605-527 î.Cr.), rãspunse –
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97 „De eºti stãpîn cetãþii-al cãrei nume
stîrni-ntre zei rãzboi atît de-aprins
ºi care-orice ºtiinþe-a dus prin lume :

100 tu-n braþele-ndrãzneþe ce-au cuprins
pe fiica noastrã, Pisistrat, loveºte !”.Dar blînd ºi dulce ºi de milã-nvins

103 pãrea cã rãspunzînd aºa-i vorbeºte :„Ce vrei sã facem cui ne poartã urã,
cînd ceri sã bat pe cel ce ne iubeºte ?”.

106 Vãzui în furie-apoi popor cum curã
ºi-ucid cu pietre-un biet copil ºi cer
„ucide-ucide”-n urlete de gurã,

109 iar el cãzut ºi prins de-al morþii ger
zãcea, ci-n timp ce-l îngheþau fiorii
avea deschiºii ochi mereu spre cer,

112 ºi [milostiv], privind prigonitorii,
ruga-ntr-atîta cazn-a morþii sale
pe ’naltul Domn sã-i ierte-ucigãtorii.

115 Cînd sufletu-mi s-a-ntors la stãri reale
cari sînt un adevãr nu numa-n ea
vãzui nu false-avutele-mi greºale ;

118 ºi-atunci Virgil care-a putut vedea
cã fac ca cel cui îi sileºti trezirea :– „Ce ai – mi-a zis –, de nu te poþi þinea ?

103. Acel stãpîn pãrea (a). 106. mulþumesc ce (a). popor în furie-apoi (b). 109-110. pecînd cuprins zãcea strivit (a). 112. ªi plin de milã... (A). Am completat versul cuvarianta (a). 112-113. îngheþ cu fiorii, Rugã (b).
dupã cum ne povesteºte Valerius Maximus (VI, 1) – soþiei sale, care cerea sã rãzbune pe fiicalor împotriva unui tînãr îndrãgostit care o îmbrãþiºase ºi o sãrutase pe stradã : „Si nos, qui nos
amant interficimus quid his faciemus quibus odio sumus  ?”. 97. Cetãþii : Atena. 98. Rãzboi :între Poseidon ºi Atena (cf. Metamorphoses, VI, 70 ºi urm.), amîndoi doritori de a da numeleoraºului. 99. ªtiinþe : cf. Cicero, De oratore, I, 4 : „omnium doctrinarum inventrices Athenae”.106. Curã : curge. 107. Copil : a treia pildã ne înfãþiºeazã martiriul Sfîntului ªtefan, care,dupã cum se povesteºte în Faptele Apostolilor (capitolele VI, VII), învinuit de hulã de cãtreSaul (viitorul apostol Pavel), fu omorît cu pietre. Unii comentatori observã cã Sfîntul ªtefannu era copil deloc, ci om matur, ºi cã probabil Dante a fãcut oarecare confuzie cu persecutorullui, Saul, înfãþiºat în povestirea biblicã ca foarte tînãr : „Martorii ºi-au pus hainele la picioa-rele unui tînãr numit Saul. ªi aruncau cu pietre în ªtefan care se ruga...” (VII, 58, 59). Sepoate însã, cum propune Fedele Romani în Lectura Dantis, ca Dante sã se fi inspirat din vreoreprezentare plasticã unde, ca de pildã într-un basorelief din Nôtre-Dame, Martirul ªtefane reprezentat ca un bãieþandru. 111. Spre cer : Cf. Faptele Apostolilor, VII, 55-56 : „Darªtefan, plin de Duhul Sfînt, ºi-a pironit ochii spre cer, a vãzut Slava lui Dumnezeu ºi peIsus stînd în picioare la dreapta lui Dumnezeu, ºi-a zis : «Iatã, vãd cerurile deschise...»”.116. Adevãr : care adicã au o existenþã a lor realã ºi obiectivã în afarã de mintea care lepercepe. 117. Nu false : greºelile, adicã vedeniile lui nefalse, încît, dacã s-au îndepãrtat dela realitatea sensibilã, s-au apropiat de o realitate supranaturalã. A se înþelege : „vãzui cãavutele-mi greºeli nu erau false”. 119. Ca cel : cã aveam aparenþa celor ce sînt treziþi deodatã.120. Þinea : adicã în picioare.
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121 Aproape-o leghe þi-ai urmat suirea
cu ochii-nchiºi ºi-umblare-mpiedecatã,
cum faci cînd somnu-ori vinu-þi furã firea !”.

124 – „De vreai s-asculþi – am zis –, o, dulce tatã,
voi spune tot ce-n minte-mi se ivi,
cît timp avui umblare-aºa-ncurcatã.”

127 – „ªi-o sut’, a zis, de mãºti de-ar zãbrãni
obrazul tãu, nu poate sã-mi rãmînã
ascuns vrun gînd, oricît de mic ar fi.

130 Iar ce-ai vãzut sînt pilde ce te mînã
sã laºi sã-þi intre-n suflet sfînta pace
a cãrei ape-au veºnicã fîntînã.

133 Nu-ntreb ce ai, din cauza care face
sã-ntrebe-un ochi a cãruia vedere
e stinsã-n cel ce fãr’ de suflet zace,

136 ci-aºa-ntrebai spre a-þi pune-n tãlpi putere.
Aºa-mboldeºti pe-un leneº indispus
s-uzeze, cînd revine,-a sa veghere.”

139 Mergeam prin faptul serii-acum în sus,
atenþi privind pe cît puteam pãtrunde
în contra razelor tîrzii de-apus ;

142 ºi iat-un fum încet venea ºi-n unde
spre noi, asemeni nopþii-ntunecate,
ºi loc de-adãpostit n-aveam niciunde –

145 ne-a stins ºi vãzul ºi-orice zãri curate.
135. Ci voiu sã-ntreb (b). 144. nedînd.
122. -mpiedecatã : ca cel ce umblã în vis. 127. ªi-o sut’ : „chiar dacã o sutã de mãºti þi-aracoperi (zãbrãni) obrazul, tot nu s-ar putea ca vreun gînd de-al tãu sã-mi rãmîie ascuns”.132. Fîntînã : al cãrei izvor (Dumnezeu) e veºnic ; cf. Ioan, IV, 14 ; „Oricine bea din apa aceastaîi va fi iarãºi sete. Dar oricine va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veci nu-i va fi sete ;ba încã apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apã, din care va tîºniviaþa veºnicã”. 133. Cauza : nu fiindcã te-am vãzut umblînd ca în vis, dar pentru a te îmbãr-bãta. 138. S-uzeze : sã foloseascã. Veghere : stare de veghe. 142. ªi iat- : a se înþelege : „ªiiatã (cã) un fum (care) venea încet... ne-a stins ºi vãzul”.
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Cîntul XVI
Brîul al treilea

Mînioºii (1-24)  Convorbirea luiDante cu Marco Lombardo despreconfuzia între cele douã puteri :lumeascã ºi spiritualã (25-141) Plecarea lui Marco la cele dintîi razede luminã (142-145)

2. trista boltã fãrã de orice (a). 7. Deschiºi el ochii nu (a). 18. poartã.
1. Hãu : în text : „întuneric”. Vãduvitã : a se construi : „vãduvitã... de-oriºicare stele”.6. Piele : e deci vorba de un fum care nu numai cã împiedicã vederea, dar ºi usturã. 7. El :fumul. 8. Prudent : a se construi : „prudent m-a strîns”. 15. Pierzi : fumul mîniei orbindintelectul, face sã se abatã omul de la drumul drept. Cuvintele lui Virgil (raþiunea omeneascã)aratã clar ceea ce omul trebuie sã facã atunci cînd îl cuprinde mînia : sã se încredinþezeraþiunii ºi sã nu se-ndepãrteze de sfaturile ei. 16. ªi voci : a se construi : „ªi voci îndureratesunau, rugînd toate de pace ºi de milã bunul Miel al lumii ce spalã ale ei pãcate”. 18. Miel :cf. Ioan, I, 29, despre Isus Cristos : „Iatã Mielul lui Dumnezeu, care ridicã pãcatul lumii”.

1 Drãcescul hãu ºi-o noapte vãduvitã,pe-o boltã strîmtã de-oriºicare steleci-atît mai mult de nori acoperitã,
4 n-au pus nicicînd un vãl vederii meleca fumul gros ce-aici ne-acoperea,ºi nici aºa de-amar simþit de piele.
7 El ochii nu-i rãbda deschiºi sã stea ;prudent de-aceea credinciosul ducem-a strîns la el ca mîna sã mi-o dea.
10 Cum merge-un orb, urmînd pe cel ce-l ducespre-a nu greºi ºi-a da de ceva-n drumce-i poate-ori rãni ori moarte chiar aduce,
13 mergeam prin aerul ºi grozavul fumatent la vorbe-ntruna repetatede-al meu poet : – „Sã nu te pierzi acum !”.
16 ªi voci sunau, rugînd îndureratede pace toate, ºi de milã bunulal lumii Miel ce spal-a ei pãcate.
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19 Tot Agnus Dei le-ncepea comunultropar, ºi-aveau ºi-un text ºi-o melodie,aºa cã parcã toþi ar fi fost unul.
22 ªi-am zis : – „Maestre, spirite sã fiece-aud ?”. Iar el : – „Aievea e ce zici,ºi trec mergînd sã spele-a lor mînie”.
25 – „Dar cine, tu, ce-al nostru fum despicivorbind de noi aºa c-ar fi sã parãcã-mparþi în zile timpul tãu ºi-aici ?”
28 Aceste vorbe-n drum ni s-adresarã.ªi-atunci Virgil : – „Nu sta tãcut ºi spune,ºi-ntreabã-l deci de e pe-aici vro scarã”.
31 Iar eu : – „Tu, cel ce scoarþa ºi-o depunespre-a merge alb la Cel ce te-a zidit,de-mi vei urma tu ai s-auzi minune”.
34 – „Urma-te-voi pe cît mi-e-ngãduit ;ºi-n fum de-avem o piedecã vederii,în locul ei voi pune-auz sporit.”
37 – „Merg sus – am zis – în scutecu-nfãºeriipe care moartea ni-l dizolv-odatã,ºi-aici eu viu prin vãile durerii.
40 De Domnul graþie-atîta de mi-e datãîncît voi sã-i vãd eu curtea lui,pe-o cale-acum de mult ne-ndãtinatã :
43 n-ascunde cine-ai fost, ci drept sã-mi spui,ºi spune-mi de suim noi bine-anume,ca-n vorba ta-ncrezut, vegheat sã sui.”
46 – „Lombard eu fui ºi Marcu-i al meu nume,bãrbat expert, iubii acea valoarespre care-azi tinde-aºa puþinã lume.

25. ce fumul ni-l (ab). 30. pe unde sui spre (b). 33. Urmeazã-mi ºi cei (b). 39. ºi viupe-aici, corectat ca în text (A). 40. De mi-e de cer atîta graþie (a). 45. suiu (A).
46. Iar el... ºi Marcu-am nume (a).
19. Agnus Dei : cuvinte latineºti din Evanghelia lui Ioan : „Agnus Dei qui tollit peccata
mundi”. Comunul : cîntau aceeaºi melodie, ca ºi cînd ar fi urmat acelaºi tropar (cf. lat. med.
troparium = culegere de tropi = variaþii de fraze muzicale liturgice), ca ºi cînd ar fi avut înminte acelaºi caiet de note. 20. Unul : acelaºi. 25. Dar cine : începe sã vorbeascã unul dintrespiritele acelea de mînioºi : Marco Lombardo. 27. În zile : „s-ar pãrea, dupã cum vorbeºti, cãai fi încã în viaþã”. 30. Scarã : trecere la brîul urmãtor. 31. Scoarþa : scoarþa pãcatului.32. Alb : purificat, curãþit. 33. Urma : dacã vorbind te vei þine lîngã mine. Face aluzie lafumul care ar putea sã-l rãtãceascã. 36. Ei : vederii. 37. Scutecu- : înveliºul muritor alsufletului, trupul. 39. Vãile : dupã ce am strãbãtut Infernul. 40. De Domnul : a se construi :„Mi-e datã de Domnul atîta graþie (har), încît El voi ca eu sã-I vãd curtea lui”. 45. -ncrezut :încît, încrezîndu-mã în vorba ta, sã urc cãlãuzit (vegheat) de ea. 46. Lombard : MarcoLombardo, zis aºa, nu ºtim fiindcã era nativ din Lombardia sau în înþelesul de italian, dupã
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49 Mergi bine-n sus, de mergi spre trecãtoare.”Aºa dintîi, ºi-apoi : – „Cînd vei fi sus,fã rugi, te rog, ºi pentru mine-aoare”.
52 – „Mã leg pe legea mea sã fac ce-ai spus,ci-ntîi – i-am zis – sã-mi curmi nedumerireacã dacã n-o dezleg, sînt om rãpus.
55 Fu simplã-ntîi ºi mi-o spori rostireadin vorbele-þi ce-adînc m-asigurarãde-un fapt ce-mi spui ºi spus îmi fu ºi-airea.
58 E lumea-ntr-adevãr pustie, darã,de tot, cum spui, de-orice virtuþi ºi-apunesub multa rãutãþii ei povarã ?
61 Dar rogu-te deci, cauza tu mi-o spune,s-o vãd ºi eu, ºi altora s-o spui,cãci unu-n noi, ºi-n cer alt ins o pune.”
64 Adînc suspin, pe care amaru-n „hui”sfîrºitu-l-a, el scoase-ntîi, ºi : – „Frate !e oarbã lumea, ºi din ea tu sui !
67 Voi viii vreþi sã fie cãutateoricare cauze-n cer, prin rea pãrerecã toate-ar fi fatal prin el miºcate.
70 De-ar fi aºa, în voi libera vreredistrus-ar fi ; ºi n-ar fi just rãzbundin bun s-aduni plãceri, din rãu durere.

53. Ci tu (a). 70-71. Distrus ar fi-n voi liber arbitrul./ De-ar fi aºa ; ºi... (a). ar fidistrusã-n (b).
felul francezilor, cum ne spune Ottimo. Despre el n-avem documente istorice. Numele lui însãe foarte des pomenit în culegerile vechi de nuvele, ca de pildã Novellino (nuv. XLV) ºi chiarîn Cronica lui Giovanni Villani (VII, 91) ca „uomo di corte”, adicã unul din acei oameniînzestraþi cu calitãþi sufleteºti frumoase, ca, de pildã, darul de a povesti, de a face glumeelegante, poezii etc. ºi care se bucurau de protecþia vreunui domn, la curtea cãruia se adã-posteau. Dante-l considerã ca ultim reprezentant al acelei epoci strãlucite pe care a prea-mãrit-o în cîntul precedent ºi, prin urmare, demn de a-ºi expune doctrina care-i era mai multpe plac, favorita doctrinã a necesitãþii ºi sfinþeniei (originii sfinte) a autoritãþii imperiale.Despre el ºi despre alþi oameni de curte a se vedea frumoasa lucrare a lui F. Colagrosso :Gli uomini di corte nella Divina Commedia, unde se vorbeºte de Marco Lombardo ca de „omde curte în sensul cel mai înalt ºi nobil al cuvîntului, ca avînd multã experienþã de popoareºi prinþi, de castele crenelate ºi de case domneºti”. 47. Valoare : nu numai virtutea propriu--zisã, dar ºi moravurile frumoase, artele cavalereºti ºi darurile intelectului. 51. Aoare :uneori. 57. Airea : aiurea. 62. Altora : celor vii, cînd mã voi întoarce pe pãmînt ºi voi scrieceea ce am vãzut ºi am auzit în Purgatoriu. 63. O pune : cauza decãderii moravurilor pe careunii o vãd în înrîurirea stelelor (zodiilor), iar alþii o cred existentã în însãºi firea omeneascã.64. Amaru- : durerea. Hui : traducãtorul a pãstrat acest cuvînt cam sibilin despre care unvechi comentator, F. da Buti, ne spune cã e „glãsuire care exprimã durere”. 66. Tu sui : ºi sevede bine cã tu vii din ea ºi cã, prin urmare, eºti orb pentru acele adevãruri teologice careîntrec experienþa omeneascã. 67. Cãutate : vreþi ca toate cauzele sã le cãutãm numai în cer,ca ºi cum, prin miºcãrile sale, el ar determina tot ceea ce se întîmplã pe pãmînt : atît pornirilefizice, cît ºi acelea ale instinctului ºi voinþei omeneºti (Steiner). 71. Rãzbun : rãsplatã. O datã
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73 Prin cer temei la fapte vi se pun.Nu zic : la toate. Dar lãsînd c-aº spune,voi minte-aveþi sã ºtiþi ce-i rãu ºi bun,
76 ºi vrere-aveþi, ce trudnic de rãpunecu ceru-n luptã-ntîiele-i ciocniri,ea-nvinge tot, de-o duc ºi zodii bune.
79 Puterii prime ºi mai bunei firicu drag supuºi, ea minte-n voi creeazãºi-asuprã-i cerul n-are-nrîuriri.
82 Deci, dacã lumea de-astãzi devieazã,e cauza-n voi, e-n rãul vostru zel ;ºi vreau sã-þi spui ºi cum s-argumenteazã.
85 Ieºind, din mîna Cui cu drag de else bucurã mainte-a ce sã fie,c-un prunc, ce rînde-ori plînge-n joc, la fel,
88 prostuþ un suflet, el nimic nu ºtiedecît cã-mpins de-un Creator senin,el vrea cu drag ce-i face-o bucurie.
91 Dintîi se simte-atras de-un bun puþin ;se-nºalã-n el, ci-aleargã ºi-l culege,cînd frîu sau ghid nu-abat al sãu înclin.
94 Aici, drept frîu, nevoie-avem de-o lege,ºi-apoi, drept scut cetãþii-adevãrate,mãcar al unui turn, se cere-un rege.

74. n-am spus (a). 76. ce-n truda cînd (a). 77. nevoi (a). 79. voi (a). 79-80. În voi,supuºi cu drag mai bunei firi/ ªi veºnicei puteri, ea minte aºeazã (b). 93. ori (a).n-abate (a). N-abate-al (b).
distrus liberul arbitru, fireºte cã nici a face bine nu mai e un merit, ºi nici a face rãu, o vinã ;deci ar fi distrus ºi orice rãsplatã ºi orice pedeapsã. 73. Temei : influenþa stelelor nu facealtceva decît a da primul impuls pornirilor sufletului, întrucît, determinînd în oameni deose-bitele dispoziþii, îi face dispuºi cãtre unele obiecte mai mult decît cãtre altele (Steiner).
Cf. Paradisul, VIII, 97 ºi urm. 76. Ce trudnic : care (liberul arbitru), dacã cu greu, în luptacu cerul, rãpune întîile lui ciocniri, adicã cu greu învinge la început influenþa stelelor, totuºila urmã iese învingãtor, dacã... 78. Zodii : în text : „de-i bine hrãnitã”, adicã dacã o bunãeducaþie, obiºnuind-o cu izbînda, o face din ce în ce mai tare. 79. Puterii : „dar fiindcã sînteþicu drag supuºi unei puteri mai mari (puterea primã, adicã a lui Dumnezeu) ºi unei firi maibune (decît aceea a stelelor), adicã firii dumnezeieºti, vrerea (ea) creeazã în voi minte...”.83. -n voi : ºi nu în influenþa stelelor (în cer). 84. S-argumenteazã : se demonstreazã.85. Ieºind : subiectul este „sufletul omenesc” din versul 88. A se înþelege : „Sufletul omenesc,ieºind din mîna lui Dumnezeu (care se bucurã cu drag de el, înainte chiar de a exista) înstare de perfectã ignoranþã (prostuþ), ca un prunc care rîde ºi plînge pentru nimic, nu ºtiealtceva decît cã, plecat fiind de la un creator vesel, se-ntoarce cu drag la ceea ce-l înveseleºte(la Dumnezeu)”. 86. Mainte : mai înainte, formã obiºnuitã la Coºbuc. 87. Joc : în text :„pargoleggia”, de la pargoleggiare = a se purta ca un copil. Probabil cã traducãtorul a vrut sãreproducã, o datã cu ideea de „joc”, pe aceea de „drãgãlãºenie”, care e în cuvîntul pargoleggiare.91. Bun puþin : bunurile pãmînteºti. 93. Ghid : cãlãuzã. 94. Aici : în acest stadiu. 95. Scut :drept apãrare a binelui ceresc (suprema bucurie), se cere un cîrmuitor al celui pãmîntesc.
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97 Legi sînt, dar n-au de cine fi urmate.Al turmei cap e bun rumegãtor,ce-i drept, dar n-are unghii despicate.
100 Cînd vede lumea deci pe-al ei pãstorhrãnindu-se cu ce ºi ea se-nfruptã,îi place-aºa ºi n-are de-alta zor.
103 Cã lumea deci din rãu mai rãu se luptã,e cauza cîrma rea, cum vezi ºi tudar nu c-a voastrã fire-ar fi coruptã.
106 Doi sori avut-a Roma cînd fãcupãmîntul bun, ca duplul drum sã-l vadã,ºi-al cerului ºi-al lumii, dar acu
109 ei reciproc s-au stins. Unind o spadãºi-o cîrjã, fac, prin duplã-mpiedecare,fatal din rãu în ºi mai rãu sã cadã.
112 Unite, teamã una de-alta n-are.De nu mã crezi ce spui, priveºte-un spic :cunoºti dupã sãmînþ-orice rãsare.
115 În þara dintre Po ºi-Adige, zic,gãseai virtuþi ºi simþ mãcar la unii,mainte-a-ntra-n gîlcevuri Frideric ;

103. în rãu. 109. spada (a). 110. Unind acelaº braþ toiag ºi spadã (a). 112. vãzîndu-irolul (a). 113. Dar dacã nu mã (a). 117. Pe cînd nu-ntrase-n ceartã (a). Pe cîndnu-ntrase-n certuri (b).
99. Despicate : cf. Leviticul, XI, 3-8 : „Sã mîncaþi orice dobitoc care are copita despãrþitã ºirumegã. Dar sã nu mîncaþi din cele ce rumegã numai, sau care au numai unghia despicatã”.A se înþelege : „fiindcã oamenilor le lipseºte cãlãuza pãmînteascã, fiindcã pãstorul (papa) nua menþinut în sine distincþia (unghii despicate) celor douã puteri, temporalã ºi spiritualã,necesarã fericirii popoarelor”. Cf. De Monarchia, III, 16 ºi Epistolae, 8. 101. Cu ce : cu bunurilemateriale. 102. Alta : se mulþumeºte cu bunurile materiale, de care bagã de seamã cã ºipãstorul e lacom, ºi nu mai cere altceva. 103. Deci : a se construi : „Deci cîrma rea e cauza,cãci (cã) lumea se luptã din rãu mai rãu”. 105. C-a : nu faptul cã. 106. Doi sori : cf. Summa
theologica, IV, 2 : „Dicunt enim... quod Deus fecit duo magna luminaria, luminare majus et
luminare minus, ut alterum praeesset diei, et alterum praeesset nocti : allegorice dicta esse
intelligebant ista duo regimina, scilicet spirituale et temporale”. Însã, dupã doctrina lui Dante,nu mai e vorba de „majus” ºi de „minus”, ci de doi sori perfect egali în putere ºi în strãlucire,dintre care unul simbolizeazã puterea temporalã a împãratului, celãlalt pe cea spiritualã apapei. Roma : Roma creºtinã. Cînd : de pildã, pe vremea lui San Pier Damiano (cf. Paradisul,XXI, 121), cînd chiar în opere juridice de drept canonic, ca de pildã Disputa synodalis, sesfãtuia „sã fie strîns aliate suprema putere pontificalã ºi Imperiul roman, ca genul omenesccîrmuit de douã cãpetenii supreme în dubla naturã a lucrurilor spirituale ºi temporale sã nuse sfîºie în secte ºi partide”. 107. Bun : adicã ordonat ºi civil, dupã sentinþa lui Aristotel(Etica, I) : „Legislatorul trebuie sã tindã a face pe oameni buni”. Duplul : se referã la „cei doisori”. 109. Unind : în aceeaºi persoanã. 111. Sã cadã : oamenii. 113. Spic : întrebuinþat aicipentru orice fruct ; se referã la operele oamenilor. 114. Cunoºti : în text : „fiindcã orice iarbãse cunoaºte dupã sãmînþã”. 115. Þara : Lombardia, strãbãtutã de Po ºi Adige. 117. Gîlcevuri :înainte ca acele þinuturi sã se rãzvrãteascã contra împãratului. Face aluzie la acele „schismata
et divisiones et maledictiones”, pe care, dupã cronicarul Salimbene, le pricinui Frederic, „tam
in Lombardia quam in Marchia trivisiana et in tota Italia”, din cauza luptelor sale cu papaºi cu guelfii.
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118 acum fii sigur cã nu-s ei nebuniisã vrea ruºinea cea care se temede-a sta-n contact ºi de-a vorbi cu bunii !
121 Dojanã nouãi vremi dã vechea vremeprin trei bãtrîni cui pare-le surghiuncã prea-ntîrzie Domnu-n cer sã-i cheme.
124 Conrad Palazzo ºi Gherard cel Bunºi Guido de Castell, cui pe frînceºte«lombardul simplu» mult mai bine-i spun.
127 Primind douã puteri în ea, fireºte,cãci douã oºti în ea-s amestecateºi ºi pe ea ºi sacu-ºi murdãreºte”.
130 – „O, Marce-al meu, ce bine spui tu, frate !Acum vãd eu de ce-au înlãturatpe tribul Levi-a-ntra-n ereditate.
133 Dar ce Gherard ca pildã mi l-ai datc-ar fi rãmas din stinºii mai ’naintespre-a fi dojan-acestui veac stricat ?”
136 – „Ori tu mã-ncerci, ori graiul tãu mã minte,cã pari a nu ºti pe Gherard ! ªi-o spuitu, cel vorbind toscanice cuvinte ?

122. cari cred cã li-e (a). 127. Biserica din Roma azi, (a). 130. judeci (a). 131. cecauz-a-nlãturat. 132. fi-n credit (b). 135. astui (a).
118. Nebunii : ironic. A se înþelege : „Sînt aºa rãi, încît s-ar socoti nebuni sã doreascã vreovorbã sau vreun contact cu cei buni, considerînd aceasta ca o ruºine”. 124. Conrad : conteleCorrado da Palazzo din Brescia, despre care Ottimo ne spune cã : „Îºi duse viaþa cu multãstrãlucire, se complãcu în întreþinerea unei curþi alese ºi într-o viaþã rafinatã, ocîrmuindcetãþi, cîºtigîndu-ºi multã cinste ºi renume”. A fost în 1276 vicar al lui Carol I de Anjou laFlorenþa ºi în 1288 podestà la Piacenza. Gherard : Gherardo da Camino, stãpînitor al ora-ºului Treviso în 1300, „om foarte curtenitor ºi cu mare strãlucire”. Dante vorbeºte de el ºi în
Convivio, IV, 14, dîndu-l ca pildã de adevãratã nobleþe nu numai moºtenitã, dar ºi sufleteascã.
Cf. ºi Paradisul, IX, 49 ºi urm. 125. Guido : da Castello din Reggio Emilia, mai pomenit ºiel în Convivio, IV, 16 ca nobil în înþelesul de „nu josnic”, iar nu de „renumit”. 126. Simplu :înþelegîndu-se acest cuvînt în sensul de „modest”, „pe faþã”, „leal”, cum îl întrebuinþeazãfrancezii, iar nu „prost”, „redus”, cum îl întrebuinþeazã italienii. Astfel interpreteazã cea maimare parte din comentatori. Noi credem însã, cu englezul Paget Toynbee, cã „frînceºte” nu sereferã la „simplu”, ci la „lombardul”. Se ºtie într-adevãr cã francezii extindeau numele delombarzi la toþi italienii ºi cã acest cuvînt devenise la ei sinonim cu „cãmãtar”, dupã cum înItalia se întîmplase cu cuvîntul caorsino (locuitor din Cahors). Se poate deci ca negustoriifrancezi care avurã de a face cu Guido da Castello pentru împrumut de bani ºi constatarã cãera dezinteresat îl poreclirã „lombardul simplu”, adicã „cinstitul italian”. 127. Ea : adicãbiserica din Roma. 128. Oºti : în text : „cîrmuiri”, adicã cea temporalã ºi cea spiritualã.129. Sacu- : în text : „povara”, adicã cele douã puteri pe care ºi le-a încãrcat în spate.  Murdã-reºte : în noroiul poftelor pãmînteºti. 132. Levi : de ce, dupã legea mozaicã, leviþii, adicã ceidin tribul Levi, care erau destinaþi serviciului Templului, erau înlãturaþi din posesiuneadirectã a Þãrii Fãgãduinþei. Cf. Numeri, XVIII, 23 : „Ci Leviþii sã facã slujbã... ºi sã n-aibãnici o moºtenire în mijlocul copiilor lui Israel”.
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139 Deloc eu nu-i cunosc al[t] nume-al lui.I-aº zice poate-al Gaiei, dupã fatã.Cel Sfînt cu voi ! De-aci-s oprit sã sui.
142 Vezi albul colo ce prin fum s-aratãlucind ; acela-i îngerul de-aci,ºi pîn-a nu veni, sã plec îmi catã.”
145 Se-ntoarse-apoi, nevrînd a mai vorbi.

139. al (A). 144. ªi-mi cat-a merge pînã nu s-aratã (b).
139. Deloc : sensul general este : „Nu l-aº putea defini mai bine, decît ca tatã al Gaiei”.Comentatorii nu sînt de acord ºi deosebirea pãrerilor începe chiar de la contemporanii luiDante, unii lãudînd pe Gaia da Camino ca pe o femeie cinstitã ºi virtuoasã, alþii învino-vãþind-o ca necinstitã ºi desfrînatã. În cazul dintîi s-ar inspira asupra virtuþilor ei, care arface aºa fel încît cea mai mare laudã ce s-ar putea aduce lui Gherardo ar fi de a-i fi fost tatã ;în cel de-al doilea caz Dante ar insista asupra unui exemplu mai evident de degenerare afamiliilor italiene din acel þinut. Dar existã ºi o a treia interpretare (cf. Buletinul Societãþii
Danteºti Italiene, XII, 43), ºi aceasta mi se pare mai bunã : gaio înseamnã în italianã „vesel”ºi gaiezza înseamnã în provensalã acea virtute cavalereascã ce consistã în a duce viaþã veselã,strãlucitã, elegantã. Deci Gherardo ar fi fost „strãlucit”, dupã cum spune numele fiicei lui.144. Îmi catã : trebuie.
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Cîntul XVII
Brîul al treilea : mînioºii

În asfinþitul soarelui (1-12)  Pilde
de mînie (13-45)  Îngerul pãcii
(46-65)  Înspre brîul al patrulea(66-81)  Doctrina iubirii (82-123) Topografia moralã a Purgatoriului(124-139)

1. Creºtine-al meu revocã-þi cum în gol (a). Creºtine sã-þi revoci (b). 6. strãbate (a).Cum soarele (b). ªi deasã, umeda-ncepu (b). 7. cu-nchipuirea vei avea... (a).putea (a). 8. Sã vezi ºi tu cum revãzui în fine (b). 9. apunea (a). 12. În zi ce-acum (a).În zi ce-acum murea (b).
1. Socoþi : „închipuieºte-þi, creºtine, cã te-a prins vreodatã prin Alpi o negurã... atît de deasã,încît vedeai cum vede cîrtiþa (sobolul) prin pieliþa (pelcea) care-i acoperã ochii, ºi pe urmãînchipuieºte-þi cã, rãrindu-se încetul aceastã ceaþã ºi pãtrunzînd prin ea razele soarelui, þi-airecãpãtat vederea ; ºi atunci vei avea o idee de cum, ieºind din fumul gros ºi acru care învãluiacercul pizmãreþilor, am revãzut ºi eu soarele, care atunci apunea”. 9. Ãst soare-aici :„vei vedea ºi tu aici pe pãmînt acest soare (al vostru pãmîntesc) cum îl vãzui eu atunci înPurgatoriu”. 11. Nor : norul de fum din brîul pizmãreþilor. 12. Moartã jos : numai pãrþileînalte mai erau luminate, partea de jos a colinelor (brîurilor) fiind cufundatã în întuneric.13. Fantazie : înainte de a ne descrie o serie de pilde de mînie pedepsitã – pe care, ca pe celedin brîul precedent, le vede în închipuire – exprimã în aceste versuri admiraþia sa pentruacest lucru ºi discutã, cãlãuzit de Summa Sfîntului Toma, esenþa intimã a faptului (Steiner).15. Tube : trîmbiþe.

1 Socoþi, creºtine, de te-a prins pe golul
din Alpi vrodat-o negurã prin care
de-abia zãreai ca prin pelcea sobolul,

4 ºi-apoi cînd deasa ºi-umeda-ncãrcare
începe-a se rãri, cum poate-abia
pãtrunde [greu prin ea slãbitul soare]

7 ºi-atunci vei fi cu-nchipuirea ta
pe-aproape-adus sã vezi ºi tu ca mine
ãst soare-aici pe-un timp, cînd se culca.

10 ªi-aºa deci potrivindu-mi paºii bine
cu-ai lui Virgil, ieºii din nor afarã
în ziua moartã jos pe sub coline.

13 O, fantazie, care-ades separã
pe om de lume-ncît el n-are ºtire
chiar mii de tube-n jur de-ar fi-n fanfarã,
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16 de n-ai din simþuri, de-unde-ai tu pornire ?Te miºcã vro luminã-n cer iscatã
prin sine-ori vrerea Cui ne-o scurge-n fire ?

19 Fãptura ticãloasei ce schimbatã
fu-n pasãrea ce simte-a ei plãcere
supremã-n cînt, îmi apãru deodatã,

22 iar mintea mea atît de cu putere
s-a strîns în sine-ncît degeaba-n el
fãcu sã-i fie-oricãrui simþ ce-i cere.

25 Feroce-apoi un rãstignit rebel
descinse ca vedenie-ntr-a mea minte,
trufaº în faþã-i ºi murind astfel.

28 ªi marele-Ahasver îi sta ’nainte
ºi-Estira lui ºi justul Mardochí
ce-ntegru fu ºi-n fapte ºi-n cuvinte.

31 Iar cînd ºi-acest tablou mi se topi
prin sineºi el, cum piere ºi-o bãºicã
din lipsa apei care-o face-a fi,

34 în vis îmi apãru o junã fiicã
plîngînd amar ºi-aºa zicînd : „Reginã,
de ce-n mînie-ai vrut a fi nimicã ?

37 Tu te-ai ucis, sã scapi pe-a ta Lavinã,
ºi m-ai pierdut ; ºi-s eu care boceºte ;nu plînge, mam,-a lui, ci-a ta ruinã !”.

21. Supremul drag (a). 23. zãdãrnicie (A). Am introdus în text varianta (b) pentrua restabili rima. nimic în el (a). 24. Bãtea oricare-un simþ intrare-a cere (b).
25. ªi-aºa murea-n ferocea lui mîndrie. (b). 26. Vedenie-apoi mi-a scoborît (a).
30. Ce-n fapte-a fost întreg ca ºi (a). 39. Vai mam-a ta, ºi nu a lui (b).
16. Simþuri : cînd operaþiile tale nu ne sînt dictate de simþuri (ca în starea de extaz), cinete porneºte ? 17. Luminã : sufleteascã, în afarã ºi dincolo de simþuri. 18. Prin sine : fanteziae pusã în miºcare de o luminã spiritualã supranaturalã ce are în sine puterea de voinþã a luiDumnezeu (lumina), care o scurge jos pe pãmînt ca pe o anume închipuire. 19. Ticãloasei :prima pildã de mînie e luatã din mitologie. Procne aratã cît de ticãloasã fusese cã ºi-a omorîtcopilul Itis ºi cã l-a servit bãrbatului sãu Teseu, pentru a rãzbuna pe sora sa Filomela ofensatãde el. Zeii schimbã apoi pe Teseu în pupãzã, pe Procne în rîndunicã ºi pe Filomela în privi-ghetoare. Cf. Purgatoriul, IV, 15 ºi Metamorphoses, VI, 412-676. 20. Pasãrea : privighetoarea.23. Strîns : mintea mea s-a recules aºa de mult în viziunea Procnei ºi a ticãloºiei ei, încît oricealtã senzaþie din afarã era fãrã efect. 25. Rãstignit : Haman, ministrul regelui Ahasveros, carevrea sã omoare pe cruce pe Mardocheu, fu condamnat de rege sã înlocuiascã pe nevinovatavictimã, chiar pe crucea pregãtitã acesteia (cf. Estera, VII, 10). 29. Estira : prin rugile cãreiaAhasveros a scãpat pe Mardocheu de la moarte. Mardochí : desigur, pentru rimã, însã nutrebuie uitat cã ºi Dante accentueazã pe ultima silabã toate cuvintele strãine, ºi mai ales pecele ebraice. 34. Fiicã : Lavinia, fiica Latinului ºi a Amatei, dupã cum povesteºte Virgil(Eneida, XII, 595 ºi urm.). Regina Amata, cînd aflã cã Turnus – pe care voia sã-l dea de bãrbatfiicei sale în locul lui Enea – pierise în luptã, se spînzurã de mînie. Dante o mai pomeneºteºi în Epistolae, VII, 7, unde comparã cu aceasta pe Florenþa, care zadarnic se împotriveaîmpãratului Henric al VII-lea. 36. Nimicã : a te nimici, a te omorî. 39. A lui : a lui Turnus.Ruinã : moartea.
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40 Precum se rupe-un somn cînd ne loveºte
luminã nouã-nchiºii ochi, ºi pîn-a nu
muri de tot el rupt se zvîrcoleºte,

43 aºa vedenia mea se rupse-acu,
cînd faþa mea de-o mult mai grea lucoare
decît ni-e nouã-n uz lovitã-mi fu.

46 Privii sã vãd cam unde-aº fie eu oare,
ci-atunci un glas ce-a zis : „Pe-aici sã suie”,
fãcu din mine-oricare-alt gînd sã zboare,

49 ca-n locul lor atîta dor sã puie
sã vãd pe cel ce-a zis, cum e ºi vrerea
în care-odihnã pînã n-aflã nu e.

52 Dar ca de soare, cînd orbind vederea
lumina-i multã-l face-ntunecat
aºa mi-a fost învins-aici puterea.

55 – „Acesta-i sol divin ºi, nerugat,
ne-aratã drumul muntelui spre bine
ºi-n propria sa luminã e-mbrãcat.

58 Cu noi el face ca ºi-un om cu sine :acei ce-aºteaptã rugi, vãzîndu-þi zorul,
haini doresc sã nege-a face bine.

61 Chemãrii sfinte-urmeze-ne piciorul,
suind cît timp prea noapte încã nu-i,
cãci pînã-n zori ne-opreºte-apoi zãvorul.”

64 Aºa vorbi, ºi paºii mei ºi-ai lui
spre-o scarã-ntorºi tindeau la ea sã vie,
ºi-ndatã ce la prima treaptã fui,

67 simþii miºcãri de-aripi cum îmi adie
pe-obraji un vînt, ºi Beati printre ele
„pacifici, cari n-au o rea mînie”.

70 Erau acum aºa de sus acele
luciri ce sînt ai nopþii ’nãintaºi
încît albeau pe cer tutindeni stele.

41. moi (a). Precum lumina nouã cînd e ºi pînã. Sã moarã-ntreg, el rupt (b). 42. ªifrînt pînã-a muri (a). 43. apoi (a). 44. Cu mult mai grea decît e-n uz la noi (a).
51. În care pînã n-aflã-odihnã nu e (A), corectat ca în text. 60. au gînd (a). 72. dinmulte locuri (a).
40. Somn : somnul. 41. Nouã : mai tare ca cea obiºnuitã. 42. Zvîrcoleºte : parcã ar încercasã punã din nou stãpînire pe corp înainte de a pieri (rupt) cu totul. 44. Lucoare : a îngeruluimilei. 49. Sã puie : subiectul e tot „gîndul”. 50. Vrerea : vrerea celui care întreabã ºi care nuare astîmpãr, pînã cînd nu aflã ce doreºte. 58. Cu sine : e pilda desãvîrºitei iubiri, prin careomul iubeºte pe aproapele ca ºi pe sine. Cf. Marcu, XII, 31. 59. Vãzîndu-þi : cu toate cã îþicunoaºte nevoia (zorul). 63. Zãvorul : piedica, legea care în Purgatoriu opreºte sufletele dea-ºi continua drumul desãvîrºirii în întuneric. 65. Ea : scarã. 69. Pacifici : paºnici. Cf. Matei,V, 9. Rea : fiindcã e ºi o mînie bunã : aceea, de pildã, pentru care Virgil îl binecuvînteazã –fericind pe mama care l-a zãmislit – în cîntul VIII, 44-45 din Infern. 71. Luciri : ultimele raze
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73 „O, tu, putere-a mea, de ce mã laºi ?”,
ziceam în gînd, simþind cã se topeºte
mereu puterea slabilor mei paºi.

76 Eram ºi unde scara conteneºte
urcuºul ei, ºi-am stat înfipþi pãrînd
asemeni navei cînd la mal s-opreºte.

79 Puþin am stat atent aici, crezînd
prin noul cerc s-aud vro noutate ;mã-ntoarsei spre Virgil apoi zicînd :

82 – „Sã-mi spui, o, dulce tatã, ce pãcate
în cercu-acesta-ºi spal-al sãu popor ?De stãm din mers, nu sta din cuvîntate”.

85 Iar el : – „Iubirea binelui, ce lor
fals þel le-a dat, o-ndreapt-aici ; trîndava
lopat-acum o bat din nou cu zor.

88 Ci-atent asculte gîndul tãu, ºi-afla-va
spre-a ºti mai bine,-atîta lãmurire,
cã rod frumos aduce-þi-va zãbava.

91 N-a fost fãrã de-amor nicicînd zidire
cum nu-i – mi-a zis – Puterea creatoare ;iar el, cum ºtii, e psihic sau din fire.

94 Dar cel firesc e-n veci fãr’ de eroare ;greºeºte primul, sau þintind rãime,
sau dînd un plus ori minus de vigoare.

74. topitã (a). 77. urcaºul (A). 78. opritã (a). 83. intrat (a). 85. ce-a stat (a).
87. lopat-o bat din nou acum cu zor (A), corectat apoi ca în text. bat cu zor (a).
90. dulce rod (b).
ale soarelui, care parcã se suie mereu, pînã cînd ºi cele mai înalte vîrfuri sînt cucerite.77. Urcuºul : urcarea. 84. Din mers : fiindcã e noapte ºi nu mai pot merge. 85. Iar el :profitînd de faptul cã sînt opriþi pe loc de noapte, ca sã nu se piardã vremea, Virgil explicãlui Dante ce pãcat se ispãºeºte în acel brîu. Apoi, pornind-o de la naturã ºi de la deosebitelefeluri de iubire, expune lui Dante, dupã cum fãcuse ºi în Infern (XI, 16 ºi urm.), distribuþiapedepselor în Purgatoriu ºi aratã cum orice virtute ºi orice vinã provine din iubire ºi cumaceasta poate sã se abatã din drum în trei feluri : sau aplecîndu-se cãtre rãu ºi dînd naºtereastfel pãcatelor de „trufie” ºi „mînie”, sau miºcîndu-se încet cãtre adevãratul bine, ca, depildã, în pãcatul de accidia (nepãsare), sau alergînd dezordonatã cãtre bunurile pãmînteºti,ca în pãcatele de „avariþie”, „lãcomie” ºi „desfrîu”. 86. Fals þel : a se înþelege : „Aceste sufletenepãsãtoare (accidioºii) îndreaptã aici falsul scop ce au dat iubirii binelui, bãtînd din nou cuzor trîndava lopatã (ispãºind prin evlavia lor arzãtoare de avînt) nepãsarea religioasã de pepãmînt”. 88. Asculte : gîndul tãu sã asculte ceea ce-þi voi lãmuri. 91. Zidire : fãpturã.92. Nu-i : dupã cum nu-i fãrã de amor nici puterea creatoare (Dumnezeu). 93. El : amorul.Psihic : este amor electionis (amorul care consistã în alegere), în care aceea ce la început esteo tendinþã înnãscutã înspre bine, din cauza virtuþii proprii sufletului, adicã inteligenþa ºivoinþa, devine libera alegere, care se îndreaptã înspre un anume obiect (Steiner). Din fire :dupã cum se explicã în Convivio, III, 3, acest amor din fire consistã în acea tendinþã ce seobservã chiar în lucrurile nesimþitoare de a-ºi ajunge scopul pentru care au fost create(Steiner). 94. Firesc : instinctiv. 95. Primul : cel psihic. Rãime : þintind la un obiect nedemn.96. Plus ori minus : poate greºi prin exces sau lipsã de avînt.
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97 Cît timp e-ntors spre bunurile prime
ºi-n cele secundare-nfrînã zborul,
nu poate naºte-o rea plãcere-n nime.

100 Dar cînd s-a-ntors spre rãu, sau prea cu zorul
vîneaz-un bun, sau prea puþin, zidirea
lucreaz-atunci cum nu vrea Creatorul.

103 De-aici tu poþi pricepe cã iubirea
e-n voi sãmînþ-a tot ce se socoate
virtute-ori fapt ce merit-osîndirea.

106 Dar pentru cã iubirea-n veci nu poate
sã-ºi uite-obiectul drag spre care curã,
scutite-s de-ura proprie-n lume toate.

109 ªi cum nu poþi concepe-o creaturã
nici ruptã de-al ei Prim, nici stînd de sine,
strãin de el e orice-nclin spre urã.

112 Deci rãul vrut, de-mpart, cum judec, bine,
e numai rãul ce pe altu-l doare
ºi-n lutul vostru-n triplu chip el vine.

115 Strivind pe-al sãu vecin spereaz-onoare
un om, aºa cã numai asta-l face
din slava lui pe-acela sã-l doboare.

118 Se teme-alt om cã poate sã-l dezbrace
de-onor ºi faimã altul care suie,
deci ciudã-l prinde ºi contraru-i place.

121 Alt om ofensa-n suflet ºi-o încuie
hain atît, cã-i orb spre rãzbunare
ºi-unicu-i gînd e pe-altul sã-l rãpuie.

124 Acest triform amor e cel pe care
îl plîng mai jos. Dar de-altu-acum sã-þi spun
ce bunu-n chip corupt în ochi îl are.

97. Prime : superioare, sufleteºti. 98. Secundare : pãmînteºti. 99. -n nime : în nici un om.101. Zidirea : fãptura. 107. Curã : curge. 108. Ura proprie : toate fãpturile sînt scutite deura proprie fiindcã amorul nu poate dori rãul omului (obiectul drag) cãtre care tinde. 111. El :Primul ei, adicã Dumnezeu. A se înþelege : Fiindcã nu se poate concepe a fi de sine stãtãtoareo creaturã ruptã din Dumnezeu, consecinþa e cã nici o fãpturã nu poate urî pe Dumnezeu, caree Primul (creatorul) ei”. 112. Deci : a se construi : „Deci, dacã eu împart binele dupã cum cred(rãul vrut, iubit, plãcut), acesta este numai rãul aproapelui (ce pe altu-l doare)”. 115. Strivind :cel dintîi chip prin care dorinþa de-a face rãu aproapelui se strecoarã în sufletul omenesc eprin „mîndrie”. 120. Ciudã : al doilea chip e prin „pizmã”. 122. Hain : al treilea chip e prin„mînie”. 124. Amor : al rãului. 125. Plîng : sufletele. Mai jos : adicã în cele trei brîuri princare au trecut. 126. Ce : a se construi : „ce are în ochi bunul (binele) în chip corupt”, adicãaleargã înspre bine în chip corupt, din exces sau lipsã de avînt.
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127 Confuz concepe-oricine Primul bun,
în care cat-odihnã ºi-l doreºte :deci toþi spre-a-l dobîndi silinþã-ºi pun.

130 Deci spre-a-l vedea ºi-avea, de vã-mboldeºte
prea-ncet al vostru-amor, dupã cãinþe
cu just amar ãst cerc vã pedepseºte.

133 Mai este-un bun, ci nu-s în el priinþe,
cãci nu-i nici bun temei, nici fericire
nici sad ºi fruct a orice mîntuinþã.

136 Cei prea porniþi spre-acest fel de iubire
deasupra-ne-n trei cercuri ai sã-i vezi.
Cum este însã tripla-le-mpãrþire

139 nu-þi spun, ca însuþi tu sã cercetezi”.

127. concep ei un (a). 130-131. Dar dac-amor prea leneº va/ Spre El spre-al do-bîndi (a). 134. nici (a).
127. Confuz : fiecare are în mod confuz noþiunea unui mare bine, care nu e decît reminiscenþadivinitãþii pe care sufletul o pãstreazã de la crearea lui (Steiner). 131. Prea-ncet : ca, încazul de faþã, al sufletelor nepãsãtoare. Raþionamentul e urmãtorul : „Toate fãpturile dorescpe Primul bun (Dumnezeu) ºi-ºi cautã odihna în El, punîndu-ºi silinþa spre a-L dobîndi ; deciaceia care nu-ºi dau îndeajuns silinþa de a-L vedea ºi avea sînt vinovaþi de nepãsare ºi pedep-siþi în acest brîu”. 133. Mai este : în text : „...dar nu face pe om fericit”. E vorba desprebunurile pãmînteºti. 135. A orice : a oricãrei. 137. Deasupra : deasupra noastrã, în brîurileurmãtoare ale Purgatoriului.
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Cîntul XVIII
Brîul al patrulea: nepãsãtorii

(leneºii)

Amorul ºi liberul arbitru (1-90)  Pildede zel (91-117)  Abatele din San Zeno
ºi Alberto della Scala (118-132)  Pilde
de nepãsare (133-138)  Somnul luiDante (139-145)

14. ce (a). 15. ori rele fire-ori (a). 21. Se miºcã (a).
2. Doctor : Virgil. 3. Mulþãmire : cu totul satisfãcut de explicaþie. 4. Sete : de-o nouã dorinþãde a ºti. 6. Greu : cf. cuvintele cu care Virgil, la începutul cãlãtoriei lor (Infernul, III, 80), i-aîntrerupt ºirul nesfîrºit al întrebãrilor. 9. Sã-ncerc cuvinte : sã încerc a spune cuvinte.11. Ea : mintea. S-adune : sã cuprindã. 12. Ce : ceea ce. 17. Eroarea : eroarea orbilor, care.21. Pe loc : îndatã ce. Placu- : plãcerea.

1 Aºa-ncheind apoi a sa vorbire
profundul doctor mã privea mereu
atent în ochi de-arãt vro mulþãmire.

4 Dar, cum ardeam de-o nouã sete, eu,
deºi tãcînd din grai, ziceam în minte :„Prea mult sã-ntreb, îi cade poate greu”.

7 Ci-nþelegînd veracele pãrinte
timida-mi vrere ce n-o dam pe faþã,
vorbind mi-a dat curaj sã-ncerc cuvinte.

10 – „Lumina ta-mi revars-atîta viaþã
în minte-ncît ea clar putu s-adune
ce-al tãu cuvînt explicã ºi mã-nvaþã.

13 Te rog deci, dulce tatã drag, ºi-mi spune
de-acel amor ce zici cã-i temelie
oricãror fapte, rele fie-ori bune.”

16 – „Aprinde-a minþii agerã fãclie
ºi-eroarea – zise – limpede-þi va fi,
a orbilor cari duci voiesc sã fie.

19 Creat fiind un suflet spre-a iubi,
el tinde spre-orice lucru care-i place
pe loc ce placu-l miºc-a fãptui.
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22 Sensoriul vostru ia din ce-i verace
direcþia sa, ºi-n voi aºa o-ncheagã
cã sufletul din ea obiect îºi face.

25 ªi dacã-ntors spre ea, o prinde-ntreagã
înclinu-i este-amor care, fireºte,
cã prin plãcere-n voi din nou se bagã.

28 Apoi cum focu-n sus se nãzuieºte,
prin forma-i datã de-a cãta fiinþã
unde-n materia sa mai lung trãieºte,

31 aºa un suflet prins intrã-n dorinþã,
ce-i psihic act, ºi pînã nu posede
obiectul vrut, se zbate-n nepriinþã.

34 De-acolea ºi-adevãrul clar se vede
ce-ascuns e el acelui ce pe-oricare
amor c-ar fi-n de sineºi bun îl crede.

37 De-aceea poate, cãci obiectu-i pare
de-a pururi bun, dar nu-i tot chipul bun,
deºi e bunã ceara lui ce-l are.”

40 – „Cuvîntul tãu ºi mintea mea mi-o spun
curat ce este-amorul ºi de unde,
dar mult mai mare dubiu-n mine pun :

43 cãci dacã el de-afarã-n noi pãtrunde
ºi sufletul e numai rob dorinþii,
de merge strîmb ori drept, el nu rãspunde.”

27. ce (A). ºi alãturi : v. m. combinã (a). 31. Un suflet intrã/ prins aºa-n (a).
37-38. materia-i/ Cã-i bun-oricînd (a). 40. ºi-al meu ingeniu (a).
22. Sensoriul : Virgil a explicat lui Dante în cîntul precedent cã amorul e o înclinare fireascãa sufletului cãtre ceva care-i place, dar fiindcã Dante nu înþelege pe ce atunci s-ar mai înte-meia responsabilitatea oamenilor, îi explicã cum, deºi pornirile de iubire se nasc în noi prinîndemnul firii, totuºi cînd ele se adreseazã cãtre un obiect sau altul pot deveni bune sau rele,iar atunci omul trebuie sã încurajeze pe cele bune ºi sã alunge pe cele rele prin liberul arbitru(Steiner). Verace : ceva care existã în realitate. 23. Direcþia : impuls. În text : „intenþia”,adicã, dupã Tommaseo, „imaginile sau asemãnãrile lucrurilor ce se pãstreazã în putereafantasticã (sensoriul) pe care filosofii o numesc uneori fel, alteori intenþie”. Înþelesul pe scurtal pasajului e cã „facultatea intelectivã (sensoriul) scoate imaginea lucrurilor reale ºi o des-fãºoarã în aºa fel, încît recheamã cãtre ea sufletul nostru”. 24. Ea : direcþia, impulsul.25. Întors : ºi dacã, pe cînd priveºte imaginea acelui lucru, se întoarce cãtre acelaºi lucru,atras de el din plãcerea pe care o scoate din el, aceastã întoarcere (aplecare) e tocmai iubi-rea. 27. Ce : astfel se citeºte foarte clar în manuscris. Alãturi pe margine însã e adnotat :„V.M., combinã”, ceea ce aratã cã din combinarea textului pe care-l avem cu cel manuscris,necunoscut nouã, la care trimite ar fi rãmas numai „care” din versul 26 sau „ce” din versulurmãtor. Aºa cum ni se prezintã textul, e necesar de a citi la versul 27 „cã” în loc de „ce”.28. Nãzuieºte : era în Evul Mediu credinþa cã focul tinde în sus din firea lui, care nãzuieºtecãtre „sfera focului” ce se credea a fi între Pãmînt ºi Lunã. 29. Forma : ca întotdeauna lascolastici, în înþelesul de „fire”. 30. Unde : în sfera focului, care acolo nu se stinge ca pepãmînt, ci dureazã în veci. 31. Aºa : aºa face... 33. Se zbate : cãtre obiectul dorit, ca ºi foculcãtre sfera lui. 35. Acelui : a se construi : „acelui ce crede cã orice amor e bun în el însuºi”.39. Ceara : dupã cum – deºi ceara e bunã – urîte ºi diforme pot sã fie figurile ce se pecetluiesc
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46 Iar el : – „Cît pot sã vadã ochii minþii
þi-am spus ; de-aici Beatricei tale-i cere
dovezi apoi, cã-i chestie-a credinþii.

49 Orice substanþ-o vei avea-n vedere,
distinctã de materie-ori ºi legatã
de ea, conþine-o proprie-a sa putere,

52 ce-i numai prin lucrãri manifestatã
ºi n-o arat-altce decît efectul
precum cã-i viu un pom prin verde-aratã.

55 De-aceea noi nu ºtim nici intelectul
întîielor noþiuni de unde vine
nici primele porniri ce-aduc afectul,

58 cãci sînt în voi ca zelul în albine
de-a face miere ; deci întîiul drag
nu este-n sineºi el nici rãu, nici bine.

61 Acum, spre-a fi din el ºi toate-un cheag,
e-n voi nãscut-a minþii sfãtuire
ce strict pãzeºte-al consimþirii prag.

64 Aci-i izvorul de-unde ia pornire
ce-i menit ºi ce nu-i, precum alege
ºi-nlãturã o bun-ori rea iubire.

67 Cîþi pînã-n fund putur-aºa-nþelege,
vãzur-aceast-a firii libertate
ºi etic-o fãcurã astfel lege.

70 Deci chiar zicînd cã din necesitate
s-ar naºte-oricare-amor ce-n voi rodeºte,
existã-n voi putinþa de-a-l abate.

73 Virtutea asta nobil-o numeºte
Beatrice-arbitrul liber, ºi-o sã-þi spunã
de ea mai mult, ºi-atunci îþi aminteºte !”.

47. de-aici o sã te-ajute Beatrice-apoi (b). 54. prin frunze verde [-n pom] cã-i viu (a).Ca viaþa-n planta ce prin foi s-... (b) 57. poftele dentîi (a). 66. ªi cerne-o bunã (a).
75. aceasta-n cer (a).
în ea, tot astfel amorul poate fi bun, întrucît e o nãzuinþã cãtre bine ; poate fi rãu, dacã-icorupt de obiectul josnic în care omul a cãutat acel bine. 47. Beatricei : problema pusã deVirgil priveºte liberul arbitru care poate fi demonstrat cu argumente filosofice (Virgil =raþiunea), dar trebuie sã fie primit de orice credincios prin credinþã (Beatrice) ca fiind temeiulnecesar pentru a crede în dreptatea divinã. 50. Distinctã... legatã : omul al cãrui suflet(formã) separat de trup (materie) este totuºi legat de el. 52. Lucrãri : fapte, acþiuni, mani-festãrile externe. 53. Decît efectul : decît prin efect. 55. Intelectul : cunoaºterea aceloraxiome logice pe care se reazimã raþiunea omeneascã. 57. Porniri : aplecarea cãtre cele dintîilucruri pe care le doreºte, ca binele în genere, fericirea ºi altele. 61. Cheag : ca sã se aduneîn jurul acestor prime dorinþe înnãscute ºi instinctive toate celelalte, care sînt efectul libereialegeri. 65. Precum : dupã cum aceastã „sfãtuire a minþii” alege sau înlãturã. 69. Etic- : legeeticã. 70. Din necesitate : cf. v. 43 : „de-afarã”. 74. Beatrice : ºtiinþa teologicã. Spunã :
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76 Spre-al nopþii miez tîrziu sosita lunã,
asemeni c-un ceaun de foc, acum,
fãcînd în juru-i stelele s-apunã

79 trecea-mpotriva cerului pe-un drum
ce-l arde Feb cînd el din Roma pare
c-apune-ntre Sardin ºi Cors ; ºi cum

82 acea gentilã umbrã, pentru care
respect Pietolei Mantua cedeazã,
ºi-a fost depus impusa-nsãrcinare,

85 de-aceea eu, ce la-ntrebãri ºi treazã
ºi simplã dezlegare-acum avui,
stam ca ºi-un om ce plin de somn viseazã.

88 Ci smuls din starea de-aþipire fui
deodatã de-un popor venind cu zorul
din dosul nostr-urmînd cãrarea lui.

91 Precum, spre-a cere Tebele-ajutorul
lui Bah, vedeai prin nopþi pe lîng-Asop
º-Ismen, curgînd cu vuiet mult poporul,

94 aºa-nteþeau prin cer al lor galop
precum vedeam, ºi-aceste vieþi zbãtute
de-o bunã vrere ºi de justul scop.

97 Curînd au fost deasuprã-ne, cãci iute
venea fugind ãst stol ºi-n clipã gata,
ºi-n frunte doi plîngeau mai cu vîrtute :

77. Ca ºi-un ceaun aprins întreg (a). 78. întreg de foc (a). 87. plin de somn (a).
88-90. Dar starea de-aþipire ruptã-mi fu/ De-odatã de-un popor care cu zorul/ Veninddin dosul nostru-mi apãru (A). Am introdus în text varianta (b) pentru a restabilirima. 91. cînd Te[bele] (a). 92. ...prin nopþi vedeai pe lîng-Asop (A), corectat pe urmãca în text. 94. strînsul (a). 94-96. Aºa precum vedeam, al lor galop/ ªi-l înteþiauacestor vieþi sbãtute/ ªi buna vrere-a lor (b). 95-96. acestor vieþi a lor ºi/ ªi bunavrere (a). 96. ceata (a). 97. dînsul (a). 98. gata (a). 99. plînsul (a).
cf. Paradisul, V, 19 ºi urm. 79. -mpotriva : de la apus la rãsãrit, contrar rotaþiei aparente acerului (drumul ce-l arde Feb). 80. Din Roma : fiind Corsica la apusul Romei ºi Sardinia lamiazãzi de Corsica, locuitorii din Roma vãd soarele apunînd între cele douã insule, încîtpentru ei soarele apune aproape la sud-vest (Torraca). 81. Sardin ºi Cors : Sardinia ºiCorsica. Am observat cã Coºbuc cautã a româniza cuvintele prea crud italiene ca sã nudistoneze în vers. 82. Umbrã : Virgil. 83. Pietolei : Pietole, orãºel în þinutul Mantovei, patrialui Virgil. 84. -nsãrcinare : de-a mã lãmuri despre teoria iubirii ºi liberul arbitru. 87. Somn :Dante, care nu mai închisese ochii de cînd se deºteptase lîngã poarta Purgatoriului (IX, 93)ºi care a rezistat somnului din cauza atenþiei pe care a trebuit s-o dea demonstraþiilor filo-sofice ale lui Virgil, care îl interesau adînc, cedeazã acum oboselii. Aproape toþi comentatoriivãd aici un simbol. În brîul nepãsãrii (lenei) e cu totul potrivit ca Dante sã fie cuprins desomn, pe care Sfîntul Isidor din Sevilla îl numeºte unul din cei ºapte copii ai lenei. 91. Tebele :cf. Staþiu, Tebaida, IX, 434 : „Pãcãtoºii tebani care aveau nevoie sã cearã ajutorul lui Bacchusalergau noaptea lîngã rîurile Asop ºi Ismen”. 98. Gata : expresie cam obscurã, dacã nu s-arînþelege cã într-o clipã le-a vãzut pe toate gata adunate în jurul lui.
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100 – „Pe munte-a mers cu grabã Preacurata ;Cezar, voind Ilerda s-o supuie,
lovi-n Marsil ºi-n Spania-ºi duse armata”.

103 – „Curînd, curînd, cã timp de-a-l pierde nu e
prin dor scãzut – strigau din urmã toate,
ca bunul zel în graþie sã ne suie !”

106 – „Oh, neam din care-o vie-ardoare scoate
zãbava cea ce-n dorul ce v-a tras
spre bine,-a pus prea slabã rîvnã, poate,

109 acest ce-i viu (ºi nu-nºelaþi vã las)
sã urce-ar vrea, cînd soare-o sã rãsarã,
deci spuneþi pe-unde-i mai pe-aproape-un pas ?”

112 Aceste vorbe lor li s-adresarã.
Iar unul din mulþime : – „Vino-n sus
pe urmã-ne ºi-i da-n curînd de-o scarã.

115 Atîta dor de-a merge-n noi e pus
cã nu putem sta-n loc. Sã fim iertate,
de-þi pare brusc ce nouã ni-e impus.

118 La San Zeno-n Verona fui abate
sub Barbarosa, bunu-mperator,
din cauza cui ºi-acum Milanul pate.

121 ªi-atare-i unu-n groapã c-un picior,
ce trist va fi, de-aceastã mînãstire
ºi plînge-va-n curînd cã-i fu prior.

124 Cã-n locul unui demn de pãstorire
a pus pe fiul sãu cel rãu-nãscut
diform la trup ºi mai diform la fire”.

107. care, -n (a). 113. dintre ei : „Veniþi... (ab). Deci... frate (a). 126. Un rãu latrup (a). Cu trupul rãu (b).
100. Pe munte : încep pildele de zel ºi sîrguinþã, virtuþi opuse pãcatului lenei ºi nepãsãrii.Cea dintîi pomeneºte de Sfînta Fecioarã (Luca, I, 39 ºi urm.), care dupã Buna-Vestire voi sãalerge repede sã o facã cunoscutã Sfintei Elisabeta – care ºi ea, tot din mila Domnului, purtape Sfîntul Ioan – ca sã slãveascã împreunã milostivirea lui Dumnezeu. 101. Cezar : care nupierdu vremea la asediul Marsiliei, unde lãsã pe Brutus, ºi alergã repede în Spania pentru asupune Ilerda (Lerida), unde partizanii lui Pompei se întãriserã. 103. A-l : se referã probabil la„bunul zel” din versul 105. 105. În graþie : sã ne înalþe în harul lui Dumnezeu. 106. Ardoare :zelul pe care-l arãtaþi aici în Purgatoriu. 107. Zãbava : nepãsarea ºi lenea de care s-au fãcutvinovaþi pe cînd erau în viaþã. -n dorul : a se construi : „zãbava (lenea) care poate a pus orîvnã prea slabã în dorul ce v-a tras spre bine”, adicã în a face bine. 109. -nºelaþi : ºi nu vãspun decît curatul adevãr. 114. ªi-i : ºi-i vei da. 118. Abate : nu ºtim precis cine ar fi acestabate. Poate Gherard al II-lea, mort în 1187, despre care aflãm cã a fost învestit de Barbarossacu cîrmuirea mai multor þinuturi dimprejurul Veronei. 120. Pate : dupã cum se ºtie, Milanula fost distrus de Barbarossa în 1162. Pe timpul lui Dante, oraºul arãta încã urmele aceleidistrugeri. 121. Unu- : face aluzie la Alberto della Scala, mort în 1301 ºi despre care deci seputea prea bine spune cã în 1300 (epocã fictivã a cãlãtoriei danteºti) era cu un picior îngroapã. 122. Mînãstire : mînãstirea San Zeno din Verona. 125. Fiul sãu : Giuseppe dellaScala, care a fost abate de San Zeno (1292-1313). 126. Diform la trup : fiindcã era ºchiop ºi
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127 Nu ºtiu de-a spus mai multe-ori a tãcut,
atît era-ntre noi de mult declinul,
ci-acestea le-auzii ºi mi-au plãcut.

130 Ci-acel ce-n orice-amar îmi fu sprijinul :– „Te-ntoarce,-a zis acum, ºi ia aminte
la doi ce vin ºi lenii-i cînt-aminul”.

133 Strigau în urm-a toþi : „Mai înainte
de-a-i trece prin Iordan moºtenitorii,
muri ieºita din Egipet ginte.

136 ªi-urmînd pe-Anchis, a fi-ntre rãbdãtorii
cei pînã la sfîrºituri, cîþi nu vrurã
ºi-au dat ei singuri viaþã fãr’ de glorii”.

139 Iar cînd de noi departe-atîta furã
cã nici nu mai puteau a fi zãrite,
nou gînd mi-a dat prin cap, ºi se nãscurã

142 dintr-însul multe-apoi ºi felurite,
ºi-atît dintr-unu-ntr-altul fui trimis,
cã ochii-mi s-au închis pe nesimþite

145 ºi gîndul meu s-a prefãcut în vis.
130. Iar cel (a). 137-139. ªi cîþi pînã-n sfîrºit cu rãbdãtorii/ Ce-urmarã pe Eneas nustãturã/ ªi-atît de mult departe-apoi cînd furã (a). 142. Mai multe-apoi din el (a).
143. eu trecui (a). 143. ªi acest de-a valma-n somn (a). 145. -n somn îl prefãcui (a).
„mai diform la fire”, fiindcã era foarte rãu. Cît priveºte motivul pe care Dante îl numeºte „rãu--nãscut”, comentatorii cei mai vechi ne spun fiindcã era copil ilegitim. 128. Declinul : în text :„atît se-ndepãrtase”. 130. Ci-acel : Virgil. 132. Aminul : sfîrºitul. 133. Strigau : închid ºiruldouã suflete care strigã pildele lenei pedepsite : israeliþii, care din lenea lor murirã în pustiuînainte de a ajunge în Palestina (Iordan), pe care Dumnezeu le-o dãduse ca moºtenire (moºte-
nitorii), ºi troienii, care nu rãbdarã sã suporte cu Enea oboseala cãlãtoriei ºi trãirã pe urmãfãrã renume (Eneida, V, 604).
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Cîntul XIX
Brîul al patrulea

ºi al cincilea : leneºii,
zgîrciþii ºi risipitorii

Somnul ºi visul lui Dante : femeiabîlbîitã, simbolul necumpãtãrii, ºiDoamna cea sprintenã ce vine s-ofacã de ruºine (1-69)  Zgîrciþii ºiAdrian al V-lea (70-144)

9. scoloratã (c).

1. Pe timpul : cãtre dimineaþã, cînd cãldura pe care soarele a lãsat-o pe pãmînt nu mai areputere de a micºora rãceala care emanã din lunã, învinsã fiind de frigul pe care-l radiazãpãmîntul (Terra) ori Saturn cînd e la orizont. Cf. Convivio, II, 14 : „...încît Ptolemeu zice cãJupiter e stea de complexiune temperatã între rãceala lui Saturn ºi cãldura lui Marte”. ªiVirgil spune în Georgice (I, 336) : „Frigida Saturni stella”. 4. Cînd : cînd geomanþii vãd larãsãrit zodia Vãrsãtorului ºi a Peºtilor dispuse în forma semnului lor magic, numit „fortuna
maior”. 5. Geomanþii : geomanþia era o artã de ghicit care se practica fãcînd la întîmplarepe pãmînt unele puncte ºi linii ºi scoþînd apoi din ele înþelesul figurii ce rezulta. 6. Drum :drumul Vãrsãtorului ºi Peºtilor, care va rãmîne puþin timp în umbrã, rãsãritul soarelui fiindaproape. 7. Bîlbîitã fatã : cei mai vechi comentatori ar voi sã vadã în aceastã „fatã bîlbîitã”simbolul ºi al zgîrceniei, ºi al lãcomiei, ºi al desfrîului. Însã chiar Dante ne spune puþin maila vale (58-60) cã simbolizeazã incontinentia, adicã „necumpãtarea”, din care fac parte toatetrei pãcatele de mai sus. Dupã Steiner, ar fi simbolul bunurilor pãmînteºti, care sînt tocmaiobiectul acestei iubiri dezordonate a oamenilor. Femeia e bîlbîitã fiindcã bunurile pãmînteºtinu redau imaginea desãvîrºitã a Creatorului, ci numai mãrginitã ºi confuzã ; e cu ochii tulburi(saºie) pentru a arãta cã cine-ºi pune nãdejdea în bunurile pãmînteºti devine orb pentrucunoºtinþa binelui adevãrat ; are glezne strîmbe fiindcã omul cuprins de poftele omeneºti eîncurcat ºi nu procedeazã liber cãtre þintã ; e ciuntã fiindcã bunurile pãmînteºti lasã pe omcu mîinile goale ; e scoloratã (palidã) ca bolnavii, pentru a arãta cã bunurile pãmînteºtiîmbolnãvesc sufletul.

1 Pe timpul cînd cãldura zilei n-areputere-a domoli al lunei ger,de Terra-nvins ori de Saturn arare,
4 cînd cel mai mare semn al lor pe cergeomanþii-l vãd, cu-al zilei fapt deodatã,pe-un drum pe care-a nopþii umbre pier,
7 vãzui în vis o bîlbîitã fatãpe glezne strîmbe, ºi de ochi saºie,cu ciunte mîni ºi-o faþã [scoloratã].
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10 Priveam la ea. ªi-un trup precum înviede-al nopþii frig înþepenit, în soare,aºa privirea-mi o fãcu mlãdie
13 ºi dreaptã-n stat, cu limbã vorbitoare,ºi-obrajii ei, pe cum îi vrea iubireaîn scurtã vreme-au cãpãtat coloare.
16 Cînd liberã-ºi avu apoi vorbirea,cînta, ºi-aºa, cã mi-ar fi fost cu greus-abat acum atenþia mea airea.
19 – „Sirenã sînt – cînta – cea dulce euce-n largul mãrii amãgesc pilotul,aºa-i de plin de vrajã glasul meu.
22 Prin cînt am tras pe-Ulis s-abatã ’notulcãrãrii lui, ºi cîþi se prind cu mine,rar pot pleca, aºa-i vrãjesc cu totul.”
25 Dar nu-ºi închise-al gurii cîntec bine,ºi-o Doamnã sfîntã-n zbor fãrã de vesteveni sã facã p-asta de ruºine.
28 – „Virgile,-o, tu, Virgil, ea cine este ?”,vorbi rãstit. Iar el venind, priveamereu în ochii-acelei Doamne-oneste.
31 ªi-a rupt Sirenei, nãvãlind la ea,din faþã haina ºi-arãtatul vintrem-a smuls din vis cu ce putori scotea.
34 Întoarsei ochii. Iar Virgil : – „De-altmintre,i-am zis, hai sus, ºi de trei ori, sã vinã,s-aflãm ºi poarta pe-unde-avea sã intre”.

10. ªi cum un trup înviie (c). 10-11. ªi-n soare cum înviie/ Un trup ce-n frigulnopþii-a-nþepenit. 13-14. ªi dreaptã-n stat ºi sprintenã-n vorbit/ ªi-acea coloarecare-o vrea iubirea/ În scurt rãstimp pe-obrazi i-a rumenit (b). 14. înflorit..., înti-nerit. 23. pe lîngã mine o trece (a). 24. ...plece.
12. Privirea-mi : aceastã schimbare a femeii, „bîlbîitã, cu glezne strîmbe, saºie, ciuntã ºi
palidã” în „mlãdie, dreaptã-n stat, vorbitoare” ºi „coloratã la obraji” aratã cã bunurile pãmîn-teºti nu au nici o valoare în sine, dar o capãtã din felul cum oamenii le privesc. Bãgîndu-leîn seamã ºi dorindu-le, omul le atribuie o valoare pe care nu o au, ºi atunci ele exercitã oacþiune seducãtoare asupra sufletului lui, acþiune pe care o vom vedea înfãþiºatã în versurileurmãtoare. 15. Coloare : roºie, trandafirie, cum se cere unei femei ca sã placã („cum îi vrea
iubirea”). 26. Doamnã sfîntã : dupã cei mai mulþi comentatori, e Lucia, simbolul haruluiluminãtor care aleargã aici sã trezeascã raþiunea (Virgil) ºi sã-l îndemne la datorie. Dupãalþii, ca de pildã Fedele Romani în Lectura Dantis ºi Buletinul Societãþii Danteºti Italiene,XI, 184, „Doamna sfîntã ºi sprintenã” ar fi Beatrice, lucru ce n-ar fi deloc imposibil, mai alescã e vorba de un vis. 31. Rupt : Doamna sfîntã aratã lui Dante adevãrul urît care se ascundesub înfãþiºarea frumoasã a Sirenei (femeia bîlbîitã) rupîndu-i în faþã haina ºi arãtîndu-ivintrele, din care scotea putori aºa nesuferite, încît el s-a deºteptat. 34. De-altmintre : acestecuvinte cu care, dupã traducere, ºi uitînd cã e vorba numai de un vis al lui Dante, s-ar pãreacã Virgil ar cere iertare Doamnei sfinte de a fi îngãduit lui Dante acea clipã de odihnã, în textsunã astfel : „Cel puþin de trei ori te-am chemat ! Haide, scoalã-te ºi vino ! Sã gãsim poarta
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37 Atunci plecai. ªi-ntreg în zi deplinãscãldat era tutindeni sfîntul munte,ºi-n spate-aveam pe drum noua luminã.
40 ªi-urmîndu-i lui, þineam plecata fruntecum cel silit de gînduri sã ºi-o plecedin sineºi face-un semicerc de punte.
43 Cînd vorbe-am auzit : – „Pe-aici se trece ;veniþi !”, rostite-aºa de cald ºi blîndcum nu s-aude-n lumea asta rece.
46 Cu-ntinse-aripi, de lebãdã pãrînd,veni cel ce le-a spus, ca sã ne-mbiesã-ntrãm pe scocul asprei stînci, ºi, dînd
49 din aripi lin, un vînt fãcea s-adie.De cei ce plîng cã-s fericiþi ne-a spus,cãci fii ai mîngîierii au sã fie.
52 – „Dar ce-ai, cã ochii tu-n pãmînt i-ai pus ?”,vorbi Virgil, cînd noi pe sol lãsîndu-l,eram pe-acele scãri puþin mai sus.
55 – „Mi-e sufletul nedumerit, avîndu-lvrãjit de-o nouã viziune-a mea,cã nu mai pot sã mut odatã gîndul.”
58 Iar el : – „Vãzuºi strigoaia veche-aceadin cauza cui mai sus ne arde focul ?Vãzuºi ºi cum te poþi scãpa de ea ?
61 Destul, acum ! Cu talpa bate locul,ºi vezi momeala sus, cum îi roteºteeternul rege-n mari orbite jocul”.
64 Precum un ºoim la gheare-ntîi priveºte,se-ntoarce-apoi spre strigãt ºi se-ntindeaprins de dorul prãzii ce-l momeºte,

56. De-acea vedenie nouã (a). De-acea vedenie prins în vraja ei (b). 57. Cã nu potsã mai scap de dînsa (a). 58. Strigoea veche-o vezi acuma ce-i (a). 60. cînd vrei (a).
pe unde ai sã intri !” ºi se referã la Dante. 39. -n spate : pentru cã mergeau înspre apus. Noualuminã : soarele de curînd rãsãrit. 41. Cum : cum îºi face din sine un semicerc de punte cel(care e) silit de gînduri sã-ºi plece fruntea. 47. Cel : îngerul sîrguinþei, care ºade la sfîrºitulbrîului în care sînt pedepsiþi leneºii ºi le ºterge de pe frunte al patrulea P, corespunzãtor pãca-tului lenei. 48. Scocul : adînciturã de trecere între cei doi pereþi de stîncã. 50. Plîng : în text :„qui lugent afirmînd cã-s fericiþi”. E vorba de a doua fericire : „Ferice de cei ce plîng, cãci ei vorfi mîngîiaþi !” (Matei, V, 4). 53. Sol : îngerul, dupã înþelesul etimologic al acestui cuvînt(gr. a#ggeloz = vestitor). 59. Mai sus : în brîurile mai înalte ale muntelui sînt pedepsitepãcatele de necumpãtare (zgîrcenie, lãcomie ºi desfrîu) întruchipate în „strigoaie” (femeiabîlbîitã). Ne: pe muritorii pãcãtoºi. 61. Bate : nu întîrzia, ci aleargã cãtre sfînta momealã alui Dumnezeu. „Momeala”, adicã pe italieneºte logoro, era numit în Evul Mediu un instru-ment fãcut în chipul unei mari aripi de pasãre ºi care se întrebuinþa la vînãtoare, pentru arechema ºoimul. 63. Jocul : dupã cum ºoimarul roteºte momeala pentru a atrage ºoimul, totastfel Dumnezeu roteºte în mari orbite strãlucirea cerurilor, pentru a atrage sufletul drept--credincioºilor. 64. La gheare : are capul plecat. 65. Strigãt : strigãtul ºoimarului care îl
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67 aºa fui eu, ºi-aºa pe cît se-ntindecrãpatul stei, am mers cãrarea toatã,cît urci spre punctu-ntrãrii-acelei tinde.
70 Iar cînd avui sub tãlpi ºi-a cincea roatã,vãzui o gloatã care-amar plîngeaºi-n pulvere-avînd faþa-ntreaga gloatã.
73 „Lipit-am de pãmînt inima mea”,aºa-ºi oftau, ºi-atît de-adînc, suspinulcã vorba noastrã nici nu s-auzea.
76 – „Voi, cui justiþia ºi nãdejdea chinulvi-l face,-aleºi de cer, mai blînd sã parã,ce loc de-urcuº ne dã pe-acoalea clinul ?”
79 – „De n-aþi venit spre-a zace-aici, ºi-o scarãcãtaþi, pe unde mai curînd se iese,vã fie-ntruna braþul drept spre-afarã.”
82 Aºa-ntrebã Virgil, ºi-aºa-i spuseseun duh ce sta puþin mai sus, iar eudin grai i-am cunoscut ºi ce-ascunsese.
85 Întoarsei ochii deci spre domnul meu ;ºi-mi dete vesel voie-al meu pãrinteprin semn la ce-i pãrea din ochi cã vreu.
88 Cînd liber fui sã fac ce-mi fu aminte,m-am dus spre-acel a cãrui cuvîntarefãcu sã-l recunosc mai înainte.
91 – „Tu, cel ce-n plîns coci cele fãr’ de carenu poþi sã te re-ntorci la Tatãl Sfînt,sã-þi curmi o clipã grija ta mai mare,
94 ºi spune-mi cine-ai fost ? De ce vã sînta voastre spete-n sus, de-mi vrei prinosulacolo de-unde viu în viu vestmînt.”

71. Cu plîns de-oftaturi frînt fãcut (a). 73. Eu inima-mi lipisem de pãmînt (b).
75. Cã greu puteai pricepe-al lor cuvînt (a). 84. Puþin din graiu sã-i ºtiu ºi ce-ascun-sese (a). 89. Mi-a tras spre el atenþia (a).
îndeamnã sã zboare dupã pradã. Se-ntinde : întinde gîtul cãtre pasãrea arãtatã. 68. Stei :stîncã. 69. Cît urci : cît þine urcuºul, care duce la scara prin care se trece din brîul al patruleaîn al cincilea. 70. Roatã : brîu. 72. Gloatã : a se construi : „ºi întreaga gloatã avînd faþa înpulvere”. 73. Lipit : cuvintele din psalmul CXVII, 25 : „Sufletul meu este lipit de þãrînã :învioreazã-mã dupã fãgãduinþa ta”. E vorba se zgîrciþii care, pentru a se îndemna la ispãºireapãcatului lor, repetã cuvintele acestui psalm, care le aduce aminte de poftele ºi lãcomia lor pentrubunurile pãmînteºti. 74. Suspinul : a se construi : „Aºa-ºi oftau... suspinul”. 77. Vi-l face : sãparã mai blînd. Aleºi : cãrora Dumnezeu le-a fãcut hatîrul de a-i scãpa din Iad ºi de a-i alegepentru cer dupã ce vor fi ispãºit pãcatul lor. 79. Aici : printre zgîrciþi. 81. Afarã : sã cotiþi totla stînga, avînd mîna dreaptã totdeauna în aer liber. 84. Ascunsese : adicã mirarea cã Danteºi Virgil nu se opresc în cercul lui. În text : „încît dupã vorbã am cunoscut celãlalt ascuns”.Comentatorii moderni interpreteazã „celãlalt”, celãlalt suflet, „nu celãlalt lucru”. 91. Coci cele :plînsul coace pocãinþa ºi ispãºirea, fãrã de care sufletul nu se poate întoarce la Dumnezeu.93. Mai mare : de a purifica sufletul. 95. Spete : fiindcã pedeapsa acestor suflete e de a ficu faþa întreagã-n þãrînã ºi deci cu spatele întors spre cer. Prinosul : de vrei sã fii pomenit
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97 – „De ce ne cere ceru-a-ntoarce dosulspre el, vei ºti. Dar aflã-ntîia oarãcã fui lui Petru-urmaº eu, pãcãtosul.
100 Frumoasã între Chiaveri scoboarãºi Sestri-o gîrlã, iar familia meaîºi are titlul dup-aceast-apºoarã.
103 Cercai ºi eu – curatã cui o vrea –ce grea-i mantaua, vreme cam de-o lunã,cã-i fulg oricare-alt greu pe lîngã ea.
106 Tîrziu, vai, prinsei mintea cea mai bunã,cãci numai dupã ce pastor eu fui,vãzui cã viaþa-ntreagã-i o minciunã !
109 Vãzui cã-n viaþã altã culme nu-i,cã-n ea nicicînd n-ai inim-odihnitã,ºi-atunci cuprins de dor de-aceasta fui.
112 Iar pîn-atunci fui inimã-mpietritã,de cer departe, ºi cumplit de-avarã,ºi-acum, tu vezi, ce-amar mi-e chinuitã.
115 Zgîrcenia ce-i, o vezi aici tu clarãdin felu-n care cazna ne-a dispus,ºi-ãst munte-o caznã n-are mai amarã.
118 Cum ochiul nostru n-a privit în sus,ci tot în þãrnã spre lumeºti destine,aci dreptatea-n þãrnã ni l-a pus,
121 ºi cum zgîrcenia stinse spre-orice bineiubirea-n noi, spre-a nu fi lucrãtoare,aºa dreptatea-ntinºi aici ne þine

100. Curata (a). 103. Ce grea-i mantaua (a). 103-105. Ce grea-i papala mantie cuio vrea/ feritã de noroiu, cercai vr-o lunã/ ªi-i fulg.../ (b). 107. eu Papã (a). 111. ªidor sã am de cea de-aci-ncepui (b).
sus pe pãmînt, de unde vin fiind încã în viaþã ºi unde mã voi întoarce. 99. Urmaº : am fostpapã. 101. Gîrlã : rîul Lavagna, între Sestri Levante ºi Chiavari, în Liguria. 102. Tilul : evorba de familia Fieschi, al cãrei neam se intitula conþi de Lavagna. 103. Cercai : a seînþelege : „Încercai ºi eu timp de o lunã ce grea-i mantaua (papalã) – curatã pentru cei ce ovreau astfel – ºi atît de grea, încît oricare alt greu e fulg pe lîngã ea”. Cel care vorbeºte esteAdrian al V-lea, adicã Altobuono Fieschi, din conþii de Lavagna, ales papã în 12 iulie 1276,care muri la Viterbo abia dupã 38 de zile (vreme cam de-o lunã) de la alegerea lui. ªtim dela cronicarul Villani (VII, 50) cã-i mergea numele de zgîrcit. Alt cronicar ne informeazã cãîntreaga-i viaþã nu s-a gîndit decît „sã adune bani ºi avere ca sã ajungã la scaunul papal, deºipuþin timp s-a bucurat de el”, ºi cã, o datã ajuns la pontificat, i se pãru cã a intrat în cea maibogatã pãdure de stejar de pe lume”. Pentru a înþelege cît de rãutãcioasã e aluzia cronicarului,e destul sã amintim cã în Italia e obiceiul ca în pãdurea de stejari sã se dea drumul porcilor casã se îngraºe cu ghinda de pe jos. 106. Prinsei : am cãpãtat înþelesul a ceea ce e bine sã facºi m-am convertit. 109. Altã : deosebitã de aceea a vieþii cinstite. 110. -n ea : în viaþa pãmîn-teascã. 111. De-aceasta : a vieþii cereºti, opusã celei pãmînteºti. 116. Din felu- : cu faþa la pãmînt,care aratã cum cei zgîrciþi se uitã numai la lucruri pãmînteºti, ºi cu spatele întors spre cer,pentru a arãta cã nu le pasã de cele spirituale. 120. L- : ochiul. 122. Lucrãtoare : activã.
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124 legaþi ºi prinºi de mîini ºi de picioare,ºi-atîta timp cît Domnul va dispunenoi strînºi vom sta-n imobila prinsoare.”
127 Eram acu-n genunchi, voind a spune ;de-abia însã-ncepui ºi-a observatprin ce-auzi, a mea veneraþiune.
130 – „Ce cauzã ai – mi-a zis –, de stai plecat ?”Iar eu : – „De-a voastrã ’naltã demnitatedurere-mi simte sufletul curat”.
133 – „Ridic-ai tãi genunchi ! Te scoalã, frate,ºi nu greºi ! Cãci serv ca tine sîntºi ca ºi toþi, Puterii neschimbate.
136 Vrodat-al evangheliei sunet sfîntcu neque nubent de þi-a-ntrat în minte,tu ºtii de ce þi-am zis acest cuvînt.
139 Dar nu mai sta, ºi drumu-þi fie-aminte,cãci stînd, tu-mpiedici plînsul meu, prin carespre culme duc ce-ai spus tu mai ’nainte.
142 Nepoatã am ºi-Alagia nume are,cu fire bunã, dac-al nostru neamn-o va strica prin reaua lui purtare.
145 Pe-aceasta-n lume singur, o mai am.”

127. Între a mea ºi veneraþiune este în (A) un spaþiu. 143. neam (a).
126. Prinsoare : piedicã. 128. A observat : papa Adrian al V-lea. 129. Veneraþiune : actulmeu de respect, îngenuncherea pentru demnitatea ce ocupase pe pãmînt. 131. Voastrã : aPrea Sfinþiei Tale. 134. Serv : a se construi : „serv Puterii neschimbate”, adicã lui Dumnezeu.137. Neque nubent : cf. Matei, XXII, 29-30 : „Drept rãspuns Isus le-a zis : «Vã rãtãciþi ! Pentrucã nu cunoaºteþi nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, cãci la înviere nici bãrbaþii nuse vor însura, nici femeile nu se vor mãrita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer»”. DeciAdrian n-a pãstrat demnitatea lui de soþ al Bisericii în lumea nemuritoare, unde sufletelesînt toate egale. 141. Ce : pocãinþa ºi ispãºirea. ’Nainte : cf. vv. 91-92 : „Tu cel ce-n plîns cocicele fãr’ de care/ Nu poþi sã te re-ntorci la Tatãl Sfînt...”. 142. Alagia : referindu-se la fãgã-duinþa lui Dante de a-l pomeni sus pe pãmînt cînd se va întoarce, îi aratã o persoanã care-ipoate scurta ispãºirea cu rugãciunile ei. E vorba de Alagia (Adelagia sau Adelasia) Fieschi,fiica contelui palatin ºi de Lavagna Niccolò de’ Fieschi, mãritatã cu Moroello Malaspina ºi pecare Dante o cunoscu desigur la curtea acestui domn. 143. Nostru : al Fieschilor.
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Cîntul XX
Brîul al cincilea : avarii

ºi risipitorii

Invectivã împotriva „lupoaicei vechi”(1-15)  Pilde de sãrãcie ºi dãrnicie
(16-33)  Ugo Capet (34-81)  Pilde
de zgîrcenie (82-123)  Cutremurul(124-144)  Curiozitatea lui Dante(145-151)

5. strimpturã (a). 11. De cît oricare bestie-ai (a).
1. Mai bunã : dorinþa lui Adrian al V-lea ca Dante sã nu-i mai întîrzie ispãºirea fu mai taredecît cea mai slabã (sãracã) a lui Dante de-a mai vorbi cu el. 2. Burete : cu toate c-aº maifi dorit sã-l întreb, am tãcut ca cineva care, înmuind un burete în apã, îl trage afarã nu cutotul îmbibat. 4. Dete : trecu. 7. Curã : curge. 8. Îmbatã : înºalã, abate din drum, amãgeºte :zgîrcenia care stãpîneºte lumea întreagã. 10. Lupoaicã : simbolul zgîrceniei sau, mai bine,al poftei pentru bunurile pãmînteºti. Cf. Infernul, I, 49 ºi 94 ºi urm. 11. Cît : decît ; a seconstrui : „ai prãzi mai bune decît...”. Mai bune : pãcatul zgîrceniei ºi al poftei fiind mairãspîndit printre oameni. 12. Nesãturatã : cf. Infernul, I, 49-50. 13. Roþi : rotire. Ne place :în text : „parcã unii cred”, fiindcã el nu era tocmai de aceastã opinie. Cf. Infernul, XXXI, 120ºi Purgatoriul, XVI, 67 ºi urm. 15. Acel : copoiul despre care vorbeºte în Infernul, I, 101-102.

1 Mai bunã vrere-a-nvins pe cea sãracã,deci nesãtul de ap-al meu buretel-am scos, spre-a-i fi pe plac, fãrã sã-mi placã.
4 ªi-aºa plecai, ºi-a lungul stîncii deteVirgil prin locul liber, prin strîmturã,cum mergi pe-un zid, lipit de parapete,
7 cãci neamul cui cu strop de strop îi curãprin ochi un rãu ce-ntreaga lume-o-mbatãsta-n partea dreapt-aproape-n surpãturã.
10 Lupoaicã veche, fire-ai blãstematã !Cît toate alte bestii-ai prãzi mai bune,cãci foamea ta e-n veci nesãturatã !
13 O, cer, de-a cãrui roþi ne place-a spunecã pot sã schimbe-orice-omeneascã stare,cînd va veni ºi-acel ce-o va rãpune ?
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16 Mergeam acum cu pasul rar ºi mare,iar eu atent numai la umbre-acumacum triste plîng cu-adîncã vãietare.
19 ªi-un glas am auzit, cã-n treacãt numa’,„Mario dulce”-n faþã-ne, ºi frîntca-n ceasul naºterii cum plînge muma.
22 ªi-apoi : „Sãracã fost-ai pe pãmîntcum poþi vedea din mizerul ospiciuîn care þi-ai depus tu fructul sfînt”.
25 ªi-alt glas apoi : „O, vrednice Fabriciu,mai bine-ai vrut sãrac întru virtutedecît avînd bogate-averi cu viciu”.
28 Mi-au fost aceste-atîta de plãcutecã tot trecui, dorind ºtiut sã-mi fieacel din gura cui pãreau nãscute.
31 El mai cînta de larga dãrniciece-a fapt-o Nicolai cu trei fecioare,spre-onoare vrînd sã duc-a lor junie.
34 – „Tu, cel cu vorbe-atît de ’nãlþãtoare,ce om ai fost ? De ce numai de tinesînt spuse-aceste demne-elogii, oare ?
37 N-o fi rãspunsu-þi fãr’ de nici un binede-o fi sã-ntorn sã-mi torc puþinul tortal vieþii cei ce zboarã cãtr-o fine.”
40 – „Voi spune,-a zis, dar nu pentru cã portvrun dor ca sã m-ajuþi, ci pentru-acelece date-þi sînt mainte-a fi tu mort.
43 Eu sînt sãmînþ-acelei plante relece-n umbrã þãri creºtine-astfel le-mbracãîncît fruct bun azi rar culegi din ele.

19-20. ªi-n faþã-ne auzii.../ Un glas „Mario”... (b).
20. „Mario” : e prima pildã de sfîntã sãrãcie. Frînt : întrerupt. Cf. Ieremia, IV, 31 : „Cãci euaud niºte þipete ca ale unei femei în chinurile naºterii, þipete de durere ca la cea dintîifacere”. Cf. ºi Paradisul, XV, 133. 23. Ospiciu : ieslea staulului care a servit de leagãn lui Isus.
Cf. Luca, II, 7 : „L-a înfãºat în scutece ºi l-a culcat într-o iesle pentru cã în casa de poposirenu era loc pentru ei”. 25. Fabriciu : Caius Fabricius Luscinius, care, trimis în 280 î.Cr. laPirrus, refuzã aurul cu care regele Epirului încercase sã-l corupã. Cf. Convivio, IV, 5 ºi De
Monarchia, II, 5. Virgil îl numeºte în Eneida (VI, 843-844) „parvoque potentem Fabricium”.29. ªtiut : dornic sã aflu cine era sufletul al cãrui glas striga aceste pilde de sãrãcie. 32. Nicolai :Sfîntul Nicolae, care înzestrã trei fete pentru a le feri de necinste. 37. Bine : ca de obicei, îlademeneºte fãgãduindu-i sã-i pomeneascã numele cînd se va întoarce pe pãmînt, astfel ca ceirãmaºi dupã el sã-l poatã ajuta cu rugãciunile lor. 38. Tort : fir. 39. Cei : celei pãmînteºti.41. Acele : daruri, însuºiri, puteri ce le ai din mila lui Dumnezeu de a putea strãbate lumeamorþilor fiind încã viu. 43. Eu : cel care vorbeºte este Hugo Capet (Huon Chapet), întemeietorul
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46 Dar Gand, Douai ºi Lille ºi Brugia dacãar fi-n puteri, s-ar rãzbuna curînd !ªi-l rog pe-Acel ce ºtie tot, s-o facã !
49 Ugo Capet fui nume-n lume-avînd ;Filipii-urmaºi ºi Ludovicii-mi furãce-n Francia-s regi acum, de-al doilea rînd.
52 Fui fiu de mãcelar. Cînd dispãrurãtoþi vechii regi pînã la unul cuii-a fost mai drag sã-mbrace hainã surã,
55 cu-a þãrii cîrmã-n mîini eu mã vãzui.Prin nouã cuceriri dînd spor averiiºi plin de-amici, aºa putere-avui
58 încît trecui ºi frînele puteriilui fiu-meu, ºi mantia regalã,ºi-acesta-i capul blãstematei serii.
61 Cît timp bogata zestre provensalãn-a stins ruºinea-n neamul meu, putupuþine el, dar nu cãzu-n greºalã.
64 Prin silã ºi minciuni de-aci-ncepusã facã jaf : rãpite, drept amendã,Ponthieu, Normania ºi Gasconia fu ;
67 veni-n Italia Carol ºi, spre-amendã,jertfi pe Conradin ; pe Toma-n fineîn ceruri l-a respins, tot drept amendã.

51. Ce-s regi în Francia azi (a). 57. atari puteri... fui/ atît de tare (a).
dinastiei Capeþienilor, pe care însã se pare cã-l confundã cu fiul lui, numit tot Hugo, care fuîncoronat ca rege al Franþei la Reims, la 3 iulie 987 ºi despre care o tradiþie, foarte rãspînditãîn Evul Mediu, povestea cã se trage dintr-un negustor de boi (bouchier). Cf. foarte vechea
Chanson de geste de Hugues Capet ºi François Villon, Poésies, Strasbourg, Heitz, p. 120 : „Se
feusse des hoirs de Hue Cappel, Qui fut extrait de boucheries”. 46. Gand... : face aluzie lacucerirea Flandrei pe care o fãcu în 1299 Filip cel Frumos, ocupînd oraºele Gand, Douai,Bruges ºi Lille. 47. Rãzbuna : ºi, într-adevãr, se rãzbunarã în 1302, cînd flamanzii, rãzvrã-tindu-se, nimicirã într-o cumplitã înfrîngere oastea francezã la Coltrai. Cf. Villani, Cronica,VIII, 32, 55, 56. Epoca închipuitã a cãlãtoriei danteºti fiind fixatã la 1300, aceasta reprezintão profeþie ex eventu. 49. Fui : a se construi : „fui avînd nume”. 51. Rînd : adicã dupã dinastiaMerovingienilor ºi aceea a Carolingienilor. 52. Mãcelar : cf. nota versului 43. 53. Unul : artrebui sã fie vorba de Carol de Lorena, fiul lui Ludovic al V-lea ºi ultimul Carolingian exclusde la tronul Franþei, dar atunci nu s-ar înþelege bine la ce face aluzie Dante cu acea „hainãsurã”, deoarece Carol de Lorena n-a fost cãlugãr, dupã cum s-ar pãrea cã spune Dante, ci amurit prizonier al lui Hugo Capet. 56. Cuceriri : ºi aici se face confuzie cu cuceririle fãcutede celãlalt Capet. Dupã Casini, aceastã confuzie ar fi voitã, spiritul care vorbeºte fiind ca unsimbol al întregii dinastii capeþiene. 61. Zestre : comitatul Provenþei, pe care Beatrice, fiica luiRaymond IV Berlinghieri, o aduse ca zestre lui Carol de Anjou, fratele lui Ludovic al IV-lea,regele Franþei, ºi care mãri cu mult importanþa monarhiei franceze. Cf. Paradisul, VI, 134.62. Stins : n-a fãcut ca neamul meu sã devinã neruºinat. 63. El : neamul meu. 64. Aci : dupãcãpãtarea comitatului Provenþei. 65. Drept amendã : ironic : drept ispãºire a crimelor sãvîrºitede mai înainte. 66. Ponthieu : comitatul Ponthieu, Gasconia ºi Normandia rãpitã englezilor.Normandia însã fusese cuceritã cu mult mai înainte de cãtre Filip al II-lea, lucru despre careDante se pare cã nu avea cunoºtinþã. 67. Carol : Carol I de Anjou, nemulþumindu-se numaicu Provenþa, se duse în Italia pentru a cuceri regatul Neapolelui. 68. Conradin : cf. Infernul,
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70 Eu vãd, ºi nu-i departe,-un timp ce vinecînd alt Carol din Francia se ridicã,spre-a fi ºi el ºi-ai lui ºtiuþi mai bine.
73 Nu oºti avînd, ci lancea inimicãce-a Iudei fu, ºi-mpunge-astfel cu eaîncît Florenþei burta i-o despicã.
76 Nu þãri de-aici, ci-ocarã va aveaºi crime el pe-atîta lui mai grave,pe cît lui toate-un moft îi vor pãrea.
79 Pe cel ce iese rob al propriei naveîl vãd vînzîndu-ºi fata, ca s-apucepe dînsa bani, ca hoþii pe-alte sclave.
82 Zgîrcenie, tu, la ce-i mai poþi seduce,cînd neamul mi l-ai tras în lanþul tãuîncît în tîrg el propria carne-o duce !
85 Spre-a mai spãla ce-or face-ori fac ei rãu,vãd crinul în Alagna cum scoboarãpe Crist robindu-l în vicarul sãu.
88 Îl vãd batjocorit a doua oarã,ºi fiere vãd cã-i dau, ºi-i dau oþetºi-aºa-ntre vii tîlhari ei ni-l omoarã.
91 ªi vãd pe-acest un nou Pilat, proclet,cum, nesãtul cu-atît, în lãcomiepãtrunde-n temple fãrã de decret.

84. Astfel, cã (a).
XXVIII, 17-18. Conradin de Suabia, care se coborîse în Italia pentru a recuceri regatulNeapolelui pierdut de Manfredi dupã bãtãlia de la Benevento ºi fu înfrînt la Tagliacozzo deCarol de Anjou. Trãdat de stãpînitorul castelului de Astura, la care se adãpostise, fu decapitatde Carol de Anjou la Neapole în Piazza del Mercato, la 29 octombrie 1268. Toma : SfîntulToma de Aquino, despre care s-a zvonit cã ar fi fost omorît de Carol de Anjou, lucru ce nureiese din documentele ce le posedãm, dupã care el ar fi murit de boalã în drum spre Lyon,unde se ducea chemat de Grigorie al X-lea pentru conciliu, în ziua de 5 martie 1274. 69. Înceruri : ironic, în loc de „l-a omorît”. 71. Alt Carol : Carol de Valois, care, scoborîndu-se înItalia pentru a recuceri Sicilia, fu trimis la Florenþa în 1301 de cãtre papa Bonifaciu al VIII-leaca împãciuitor între „albi” ºi „negri”, în realitate ca sã sprijine pe „negri”, care erau guelfi maiintransigenþi. 72. ªtiuþi : ca sã cucereascã mai mult renume. 73-74. Lancea... a Iudei :trãdarea. 75. I-o despicã : izgonind din oraº cetãþenii cei mai buni, numai fiindcã apar-þineau partidului advers, ca ºi cum ar fi smuls Florenþei mãruntaiele cele mai necesarevieþuirii. Nu trebuie sã ne mirãm de vulgaritatea expresiei, de care Dante nu fuge cînd îiserveºte ca sã scoatã vreun efect. 76. Þãri : stãpîniri noi. De-aici : din nefericita lui expediþieîn Italia. 78. Moft : nelegiuirile lui vor fi cu totul mai grave, cu cît nu va fi conºtient de ele.79. Cel : Carol de Anjou, care, în iunie 1284, într-o luptã navalã în golful Neapolelui, fu luatprizonier de Ruggiero di Lauria, amiralul flotei aragoneze, chiar de pe nava lui ºi trimis înlanþuri în Sicilia. 80. Fata : Beatrice, pe care o mãritã în 1305 cu Azzo al VIII-lea d’Este,marchiz de Ferrara, cu o zestre foarte micã ; iar mirele fãcu miresei daruri atît de scumpe,încît se dusese zvonul cã tatãl ei a mãritat-o pe bani. 83. Neamul : cel care vorbeºte e HugoCapet ºi deci neamul la care face aluzie e al urmaºilor lui. 86. Crinul : fleur de lys, adicãsteagul regal al Franþei. În 1303, în executarea unei sentinþe pronunþate de Filip cel Frumosîmpotriva lui Bonifaciu al VIII-lea, Guillaume de Nogaret, procurator al regelui Franþei, intrãîn Anagni ºi fãcu prizonier pe papa împreunã cu toatã curtea lui. 87. Vicarul : robind pe papa,vicarul lui Cristos. 88. Îl : pe Cristos. 91. Acest : Filip cel Frumos. 93. Temple : face aluzie



DIVINA COMEDIE

416

94 Cînd, Doamne-al meu, avea-voi bucuriesã-þi vãd ºi rãzbunarea ce-nvãlitãîn taina ta-ndulceºte-a ta mînie !
97 Acum, ce-am spus de-unica logoditãa Spiritului Sfînt ºi ce te punesã-mi ceri spre-a-þi fi de mine lãmuritã,
100 în orice rug-a noastrã ni se-mpune,cît timp e zi ; ci-ndatã ce-nnopteazã,în locul ei, contraru-i scris sã sune.
103 Pigmalion ne þine gura treazãatunci, cum, nesãtul de-avere, furã,devine paricid ºi-apoi trãdeazã,
106 ºi-avarul Mida-n trista-ncurcãturã,a cui nebunã cerere-mboldeºteetern pe om a hohoti din gurã.
109 De-Acam nebunu-oricare-ºi aminteºtecum el furã din spolii,-ncît mînialui Iosua ºi-aici parcã-l loveºte.
112 Pîrîm cu pe Safora pe-Anania ;slãvim ce moarte-avu Eliodorºi-ntregul munte-l umple infamia
115 acelui ce-a ucis pe Polidor.ªi-apoi : – «Al aurului gust cum pare,sã spui, tu, Crass, cã eºti cunoscãtor»”.

la persecuþia Templierilor, pe care Filip cel Frumos îi acuza de vrãjitorie ºi erezie ca sã punãmîna pe marile bogãþii pe care le posedau. 97. Logoditã : Sfînta Fecioarã. 99. Lãmuritã :a se înþelege : „ceea ce (pilda) eu adineaori îþi spuneam despre Sfînta Fecioarã (cf. Purgatoriul,XIX, 22 : «sãracã fost-ai pe pãmînt») ºi care te-a fãcut sã mi te adresezi pentru a satisfacedorinþa ta de a ºti cine sînt eu ºi de ce numai eu strig pildele sãrãciei. Acea pildã a sãrãcieiSfintei Fecioare serveºte aici ca rãspuns rugãciunilor noastre, fiindcã le alternãm astfel încîtla o pildã de sãrãcie strigatã de un suflet, celelalte rãspund în cor cu o rugãciune sau unpsalm”. 102. Contraru-i : ziua strigã pilde de virtute, iar noaptea pilde de viciile opuse aceleivirtuþi. 103. Pigmalion : fratele Didonei, care, orbit de lãcomia aurului, omorî prin trãdarepe Sicheu, cumnatul lui (soþul Didonei), ca sã se facã stãpîn pe bogãþiile lui. Cf. Eneida, I,344 ºi urm. 106. Mida : despre care se ºtie cã fu atît de lacom de bogãþie, încît ceru luiBacchus ca orice ar atinge sã se prefacã în aur, aºa cã ar fi murit de foame dacã Bacchus nus-ar fi îndurat sã-l ierte. Cf. Ovidiu, Metamorphoses, XI, 85. 108. A hohoti : a rîde la cererealui nesocotitã. 109. Acam : care, dupã cucerirea Ierihonului, în loc de a închina Domnuluiîntreaga pradã, sustrase cîteva obiecte ºi, descoperit, fu omorît cu pietre. Cf. Iosua, VII, 1-5.112. Safora : cf. Faptele Apostolilor, IV, 32 ºi V. Anania vîndu o moºioarã în învoire cunevastã-sa Safira ºi ascunse o parte din preþ cu ºtirea nevestei lui ; apoi luã cealaltã parteºi o puse la picioarele apostolilor. Mustraþi de Sfîntul Petru, cãzurã jos ºi-ºi deterã sufletul.113. Eliodor : care, fiind trimis de Seleucos, regele Siriei, la Ierusalim, încercã sã jefuiascãtemplul, dar un cal apãrut în mod miraculos l-a izgonit afarã cu lovituri de copitã. Cf. Macabei,II, cap. III, 7-40. 115. Acelui : Polinestor, regele Traciei, care omorî pe tînãrul Polidor încre-dinþat lui de Priam pentru a pune mîna pe bogãþiile lui. Cf. Eneida, III, 10-68. 117. Crass :Marcus Licinius Crassus (114-53 î.Cr.), vestit pentru lãcomia lui. Înfrînt pe mare ºi omorîtde piraþi, aceºtia i-au turnat în gurã aur topit, spunînd : „aurum sitisti, aurum bibe”, dupãcum se gãseºte scris în cronicarii medievali. Singurul istoric care pomeneºte despre aurulturnat în gura lui Crassus, adicã Florus (III, 11), nu spune însã nimic despre aceste cuvintede batjocurã, care trebuie deci reþinute ca o nãscocire legendarã.
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118 Aori cîntãm încet ºi-aori mai tareprecum ne-ndeamn-afectul a vorbi,cu pas mai mic, ºi iar cu pas mai mare.
121 Deci binele ce-l spunem peste zinu singur îl cîntam, dar de-astã datãcîntînd pe-aproape-alt ins nu s-auzi”.
124 Eram acum plecat cu bunul tatã,zorind pe cît aveam puteri din fire,sã facem spor cãrãrii, cînd deodatã
127 simþii un tremur, ca de-o prãbuºire,trecînd prin deal, ºi-atunci m-a prins la felun ger cum simte dusul la pierire.
130 Nu cred c-a fost mai zguduit nici Delmainte-a ce Latona cuib a-ºi punespre-a naºte-ai cerului doi ochi în el ;
133 ºi-atare chiu tutinde-a prins sã suneîncît m-a strîns Virgil, lipit sã-i stau :– „Cît timp eu te conduc sînt toate bune”.
136 „Mãrire întru cei de sus”, cîntaucu toþi, cum auzii din locu-n careputui s-aud de-aproape ce strigau.
139 Nesiguri noi stãteam, ºi-n nemiºcare,ca ºi-ascultînd pãstorii-acelaºi cînt,pîn-a-ncetat ºi tremur, ºi cîntare.
142 Apoi urmarãm drumul nostru sfînt,privind la cei ce-ntorºi ca ºi ’naintela plîns, zãceau cu feþele-n pãmînt.
145 De nu mã-nºal-aducerile-aminte,cu dorul meu de-a ºti vro neºtiinþãnicicînd n-a dus o luptã mai fierbinte,

119. De-afect se simte-oricare-mpins [atras] (a). 123. glas (a). 130. º-a sbãtut mai
rãu (a). 131. Pe cînd cãta Latona (a). 134. adus (a) 135. ªi-a zis : Cît timp te
duc, (a). 138. spus (a).
118. Aori : uneori. 121. Binele : pildele de virtute. 122. Nu singur : rãspunde la întrebarea luiDante : de ce numai el strigã pildele de bine. 127. Tremur : de cîte ori un suflet, terminîndu-ºiispãºirea pãcatelor, se înalþã cãtre cer, un cutremur zguduie Sfîntul Munte al Purgatoriuluipentru a vesti sufletele rãmase ºi a le îndemna sã mulþumeascã lui Dumnezeu. 129. Dusul :cel care e dus. 130. Del : insula Delos, unde Latona, persecutatã din gelozia Iunonei, se adãpostiocrotitã de Neptun ºi dãdu naºtere lui Apollo ºi Dianei, Soarele ºi Luna, cei doi ochi ai cerului.Insula Delos, despre care se povestea cã într-o vreme rãtãcea pe mare ca o corabie, era foarteexpusã la cutremure. 133. Chiu : în text : „strigãt”, ºi trebuie înþeles ca fãcînd aluzie la cuvin-tele : „Mãrire întru cei de sus”, pe care aceste suflete le cîntã în cor pentru a slãvi numele luiDumnezeu care a eliberat un suflet de chinurile ispãºirii, primindu-l la cer. 135. Eu : raþiunea.136. Mãrire : cf. Luca, II, 14 : „Slavã lui Dumnezeu în cerurile prea înalte ºi pace pe pãmînt,între oamenii plãcuþi Lui”. 140. Pãstorii : cf. Luca, II, 8 : „În þinutul acela erau niºte pãstori carestãteau afarã în cîmp ºi fãceau de strajã noaptea împrejurul turmei lor”. 146. A se construi :
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148 decît acum, gîndind, ºi-a mea dorinþãnici nu-ndrãznea-ntrebãri, de-al cãii zor,ºi nici prin mine-a ºti n-avui putinþã.
151 ªi-aºa mergeam timid ºi gînditor.

„nicicînd vreo neºtiinþã n-a dus o luptã mai fierbinte cu dorul meu de a ºti”. 150. N-avui :Dante ardea de curiozitatea de a afla cauza cutremurului, dar nu îndrãznea sã întrebe peVirgil, de fricã sã nu întîrzie din drum.
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Cîntul XXI
Brîul al cincilea : zgîrciþii

ºi risipitorii

Ivirea sufletului lui Staþiu (1-33), careexplicã cauza cutremurului (34-75) ºivorbeºte despre marea sa dragoste
pentru Virgil (76-102)  Un surîs allui Dante destãinuieºte lui Staþiu pre-zenþa lui Virgil (103-136)

3. Cerutu-a la puþ lui Christ (a).

1 Dar setea naturalã-n noi aceeace nu þi-o curmi decît cu apa carela puþ ceru-o lui Cristos femeea,
4 m-ardea, fãcînd pe-aºa de grea cãraretruditã dupã domn sã-mi parã duca,ºi mil-aveam de justa rãzbunare.
7 ªi-atunci, precum de Crist ne scrie Luca,cum el de-abia ce din mormînt ieºi,la doi pe cale-ºi arãtã nãluca,
10 în urma noastr-un suflet se iviprivind la gloata care-ntinsã zace,ºi-abia-l vãzurãm numai cînd rosti,

1. Setea : dorinþa de a ºti, înnãscutã în om. Cf. Convivio, I, 1 : „dupã cum zice Filosoful(Aristoteles) la începutul Primei Filosofii, toþi oamenii, din fire, doresc sã ºtie”. 2. Apa : nua ºtiinþei omeneºti, ci a „doctrinei prea adevãrate a lui Crist”. Cf. Convivio, II, 9. 3. Femeia :samariteanca. Cf. Ioan, IV, 6-16 ºi mai ales cuvintele : „Isus i-a rãspuns : «Oricui bea din apaaceasta, îi va fi iarãºi sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, se va preface înel într-un izvor de apã, din care va þîºni viaþa veºnicã»”. 4. Fãcînd : a se construi : „fãcîndsã-mi parã truditã duca dupã domn, pe o cãrare aºa de grea”. 5. Duca : mersul, drumul. Danteardea de dorinþa de a afla cauza cutremurului ºi, din acest motiv, drumul anevoios printreumbrele dese ºi pe cãrarea îngustã a muntelui i se pãrea ºi mai obositor. 6. Rãzbunare :pedeapsa acelor suflete, cu toate cã era dreaptã, inspira totuºi lui Dante o mare milã. Aºadar,Dante era trudit de trei lucruri : de dorinþa de a ºti cauza cutremurului, de drumul anevoiosºi de mila pentru sufletele printre care trecea. 7. Luca : Evanghelistul, care povesteºte (XXIV,15) cã, pe cînd doi dintre ucenicii lui Isus erau în drum spre Emaus ºi vorbeau despre El, dupãmoartea Sa, Isus le-a apãrut pe drum ºi a mers cu ei alãturi. 10. Un suflet : Staþiu : cf.vv. 82 ºi urm. 11. Gloata : mulþimea de suflete de zgîrciþi ºi de risipitori.
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13 zicînd : – „O, fraþi, s-aveþi din ceruri pace”.Grãbiþi noi ne-am întors, ºi-un semn Virgiliufãcu precum aºa se cade-a-l face.
16 ªi-a zis apoi : – „Fericelui conciliute-adune-n pace-Atotjudecãtorulce-osîndã-mi dete-n veºnicul exiliu !”.
19 – „Cum ? – zise el (iar noi mergeam cu zorul) –voi umbre de sînteþi de cer respinse,atît de sus voi cum fãcurãþi zborul ?”
22 Iar doctorul : – „De-observi ce semne stinse,de-un înger scrise, poartã fruntea lui,tu vezi de-o fi-ntre neamul care-nvinse.
25 Nu-i toarse îns-acea, ce-a toarce nu-itruditã-n veci, întreaga cantitatece-o-nfaºã Cloto ºi-o urseºte-oricui ;
28 deci sufletu-i, ºi-al tãu ºi-al meu un fratenu poate singur ºti ce drum s-apuce,neavînd vederi cum nouã ne sînt date,
31 din Iad, din larga gur-a lui, ca ducefui scos acestui viu, ºi-a noastrã ºcoalãcît poate ºi de-acum îl va conduce.
34 Dar, dacã ºtii, de ce pãru-n rãscoalãtot dealul, de curînd, ºi-un chiu întinsde ce-au scos toþi din culme pînã-n poalã ?”.
37 Aºa-ntrebînd, în þintã mi-a atinsdorinþa mea, ºi-aºa sperînd, nu toatã,dar mare parte-a setei mele-a stins.

31. Din larga gur-a Iadului deci sã-i arãt (a).
14. Semn : un semn de salut. 17. Adune : sã te primeascã în Rai. 18. Veºnicul exiliu : Virgilface aluzie, cu oarecare melancolie, la locul ce-l are în „nobilul castel” din Infern, fiindcã nua cunoscut pe Cristos. Staþiu, din contrã, citind egloga IV a lui Virgil, în care oamenii dinEvul Mediu vedeau o profeþie a naºterii Mîntuitorului, a crezut în Crist, care avea sã vie, ºideci îl gãsim aici, în Purgatoriu. Din acest motiv Staþiu spune (Purgatoriul, XXII, 67-69) : „ai
fost ca-n noapte-un om ce-avînd fãclie/ în dosul sãu, lui nu-i e de folos,/ ci-aratã calea celor
ce-au sã vie”. Cf. ºi cuvintele melancolice cu care în cîntul III, versurile 41-42 din Purgatoriuvorbeºte de locul ce i-a fost destinat. 22. Doctorul : Virgil. Semne : adicã cei ºapte P sãpaþipe fruntea lui Dante de cãtre îngerul pãzitor la intrarea în Purgatoriu, din care mai rãmã-seserã numai trei. 24. -nvinse : neamul îngerilor credincioºi, care au învins rãscoala celor ceau urmat pe Lucifer. Virgil vrea sã spunã cã Dante nu este din acele umbre respinse de cer,ci dintre acelea care vor fi mîntuite. 25. Acea : Lachesis, una din cele trei Parce, care nuse oboseºte de a toarce zi ºi noapte. Vrea sã spunã cã Dante este încã în viaþã cînd faceaceastã cãlãtorie. 28. Un : articolul nehotãrît pleonastic, obiºnuit la Coºbuc. A se înþelege :„Cu toate cã sufletul lui e frate cu al meu ºi cu al tãu, totuºi nu poate...”. 31. Duce : cãlãuzã.32. ªcoalã : învãþãmîntul meu. Cf. Purgatoriul, XVIII, 46-48. În sens alegoric, învãþãmîntulraþiunii omeneºti, cãruia îi va urma în Rai învãþãmîntul Beatricei, simbolul ºtiinþei revelate.34. Rãscoalã : face aluzie la cutremurul de pãmînt, dupã care a urmat strigãtul unanim alsufletelor : „Slavã lui Dumnezeu în Cerurile Prea Înalte”. 36. Culme... poalã : ale dealului.37. În þintã : a nimerit ceea ce doream eu. 38. Sperînd : ºi fãcîndu-mã sã sper un rãspuns
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40 Rãspunse el : – „Nimic nu-i ce sã poatãdivina coastã-n rînduiala eis-o tulbure ºi nici din uz s-o scoatã.
43 Nu ºtie-ãst loc schimbarea vremii ce-i.Cînd cerul vrea pe-ai sãi în cer sã-i vadã,se-ntîmpl-atunci, dar nu dintr-alt temei.
46 De-aceea ploi ºi rouã ºi zãpadã,mai sus de-urcuºul cu trei scãri, nici brume,nici grindinã, nu pot nicicînd sã cadã,
49 nici nori nu ies, ori negri-ori numai spume,nici fulger nu, nici a lui Taumas fiicãea care-ºi schimb-adese locu-n lume.
52 Nici abur sec mai sus nu se ridicãdecît acele scãri ce-am spus, pe carevicarul lui Sîn-Pietru ºade-adicã.
55 El tremurã mai jos, puþin ori tare,dar vîntul cel ce-n scorburi s-ar ascunde,ºtiu ºi eu cum, mai sus putere n-are.
58 Se zbate-ãst deal, cînd simte-se-oareundecurat vrun duh sã zboare-n sus spre sfere,sau tinde-a vrea, iar chiotu-i rãspunde.
61 Dovadã cã-i curat e simpla-i vrerece, liber-absolut sã mearg-airea,cuprinde-un duh ºi-i dã spre-a vrea plãcere.

45. Se sbate (a). 48. pe deal (a). 51. Aceea ce (a). 56-57. Prin vîntul însã ce-n pãmînt
s-ascunde. Eu nu ºtiu cum nu poate-aici schimbãri (b). 58. Dar pate-atunci (b). Se
sbate deci (a).
satisfãcãtor, a stins nu toatã, dar mare parte a setei mele. 41. Coastã : a Purgatoriului.42. Din uz : din starea ei normalã. 43. Ce-i : a se construi : „Ãst loc nu ºtie ce-i schimbareavremii”. 44. Pe-ai sãi : pe sufletele care, mîntuindu-se de pãcate în chinurile Purgatoriului,au devenit demne de a se urca în Rai. 47. Scãri : de la poarta Purgatoriului, aºezatã pe celetrei scãri de piatrã de diferite culori (cf. Purgatoriul, IX, 94 ºi urm.), pînã sus în vîrf.50. Taumas : Iris, fiica lui Taumas ºi a Electrei, adicã curcubeul. 51. Schimb- : fiindcãcurcubeul apare totdeauna în partea contrarã soarelui ºi deci se vede „la apus cînd soareleeste la rãsãrit, la miazãnoapte cînd soarele e la miazãzi ºi la rãsãrit cînd soarele e la apus”(Scartazzini). 52. Abur sec : acela care, dupã fizica timpului, era comprimat înãuntrul pãmîn-tului, producînd cutremurele, iar în vãzduh fulgerele, trãsnetele ºi tunetele. 54. Vicarul :îngerul pãzitor al Purgatoriului, care deschide cu cele douã chei (de aur ºi de argint) pe carele are de la Sfîntul Petru. 55. Mai jos : în Ante-Purgatoriu. 56. Vîntul : numeºte aici „vînt”ceea ce mai sus (v. 52) a numit „abur sec”. Scorburi : vãgãunile din centrul pãmîntului.58. Se zbate : se cutremurã. 60. Tinde : pasaj foarte discutat ºi cãruia pînã acum nu i s-a datîncã o explicaþie convingãtoare. Literal, Dante spune : „Se cutremurã (acest deal) cînd vreunsuflet se simte curat, încît ori se ridicã, ori se miºcã spre a se urca sus”, ceea ce Torraca, urmatde Passerini ºi de Steiner, interpreteazã : „Se ridicã dacã sînt dintre acele suflete care zac jossau sînt apãsate de greutãþi, ca de pildã cei mîndri ; se miºcã dacã sînt dintre acelea carealeargã sau merg la pas”. Coºbuc interpreteazã ca ºi cînd Dante ar fi vrut sã spunã cã muntelese cutremurã cînd un suflet se simte gata, sau chiar cînd vrea sã zboare în Rai. 61. Dovadã :Staþiu rãspunde la o întrebare ce i s-ar putea pune, adicã cum bagã de seamã sufletul cã aajuns curat, ºi spune cã faptul însuºi cã vrea sã meargã aiurea e o dovadã cã voinþa lui numai e încãtuºatã de conºtiinþa pãcatului, ce-l þine legat de Purgatoriu. 63. Plãcere : acea
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64 Dintîi el vrea, dar nu-i dã pãs dorireape care cerul contrapunct i-o punespre-a vrea dureri cum vru pãcãtuirea.
67 Iar eu ce-avui cãznirii-a mã supunecinci sute ºi mai mult de ani, fui vrîndsã intru-n pacea unei stãri mai bune.
70 De-aceea fu cutremur ºi cîntîndpe-ntregul deal mãriri aceste cetela Cel Etern spre-a le sui-n curînd”.
73 A zis, ºi cum, pe cît mai mult þi-e sete,pe-atît îþi place ºi mai mult a bea,nu pot sã spui destulul saþ ce-mi dete.
76 – „Acum vãd mreaja ce vã prinde-n ea –vorbi Virgil – ºi cum scãpaþi, vãd bine,ºi-al vostru chiu ºi tremurul ce vrea ;
79 dar fã-ne-acum sã ºtim ºi despre tine,ce om ai fost ºi pentru ce-ai zãcutacei cinci sute de-ani aci-n suspine ?”
82 – „Cînd bunul Titus, cu-ajutorul vrutde cer, a rãzbunat acele rãni din cares-a scurs prin Iuda sîngele vîndut,
85 cu-acel un nume ce ºi-onoru-l areºi traiul cel mai lung – a prins sã spunã –,trãii, faimos, dar nu-n creºtinã stare.
88 Fu dulce-atît a lirei mele strunãcã din Toluza-n Roma fui adus,ºi mirtu-mi fu pe merit dat cununã.

64. pornire (a). drum (b). 65. absolut (A). 67. Cinci veacuri ºi mai mult fui toc-
mai (b). 70. De-aici simþiºi cutremur (a). 83-84. ºi rana care/ Prin Iuda scurse (a).
vrere place sufletului fiindcã simte cã o poate satisface. 64. Dorirea : dorinþa de a ispãºipãcatul. 65. Contrapunct : împotriva voinþei, ca o stavilã. 66. Dureri : chinuri de ispãºire.67. Avui : a trebuit sã mã supun. Cãznirii : pedepsei celor ce sînt în acest brîu al Purgatoriului.68. Fui vrînd : numai acum am simþit dorinþa de a mã sui în Rai. 70. Cîntînd : cîntarã. Pro-babil trebuie subînþeles un furã, adicã furã cîntînd, prin analogie cu alte forme mai obiºnuite,ca de pildã furã zicînd. 72. Le : cetele. Sui : adicã la El (Dumnezeu) în Rai. 73. A zis : Staþiu.75. Spui : spun. 76. Mreaja : felurile de cãtuºe ce opresc în fiecare brîu sufletele ispãºitoare.77. Scãpaþi : felul cum se descãtuºeazã sufletele din dorinþa de a-ºi ispãºi pãcatul. Cu altecuvinte, mreaja face aluzie la nevoia pe care o simt sufletele de a se supune pedepselor, iar
scãparea face aluzie la dorinþa de a se ridica la cer, pe care o simt numai atunci cînd capãtãconºtiinþa cã au devenit curate. 78. Vrea : care e motivul chinului vostru ºi cutremurului ceurmeazã prima manifestaþie a dorinþei de a vã ridica la cer. 82. Titus : Titus Vespasianus,care în anul 70 d.Cr. cuceri ºi distruse Ierusalimul, rãzbunînd astfel sîngele lui Cristos, vîndutde Iuda pentru acei 30 de arginþi. 85. Un : pleonastic. Nume : de poet. 86. Traiul : faimã maiîndelungatã. 89. Toluza : Publius Papinius Statius nu s-a nãscut în Tuluza, cum crede Dante,ci la Neapole, în anul 45 d.Cr., dupã cum rezultã din mai multe pasaje din Sylvae, descoperiteînsã de abia în veacul al XV-lea. Dante, ca toþi autorii din Evul Mediu, face confuzie întrepoetul Staþiu ºi un retor, Lucius Statius Ursolus, contemporan cu Nero, care s-a nãscut
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91 Am nume Staþiu la cei vii de sus,tebani cîntai ºi-am prins de-Ahil a scrie,ci-n drum povar-a doua m-a rãpus.
94 Al flacãrii divine foc ºi miesãmînþã-mi fuse-ardorii ce-arãtam,ca ºi-altora de-apoi mai mulþi de-o mie.
97 De Aeneis vorbesc, cãci mam-o amîn versul meu, ºi doicã totodatãºi fãrã ea n-aº trage nici un dram.
100 De-aº fi putut trãi ºi eu deodatãcu-acest Virgil, cu drag aº rãmîneaºi-un an mai mult în cazna ce-mi fu datã.”
103 Privi, la vorba asta,-n faþa meaVirgil tãcînd ºi : „Taci !” zicea-n privire ;nu poate îns-o vrere tot ce vrea,
106 cãci plîns ºi rîs urmeaz-a lor pornireaºa de mult cã mai puþin el zacesub vrere-n cei cu cea mai bunã fire.
109 Zîmbii ca unul ce cu ochiul face ;iar duhul a tãcut privind la mineºi-n ochi, cã-n ei ni-e gîndul mai verace.

107. ...ascultã (a). 108. Sub jug (a). 109. ...ocultã (a).
într-adevãr la Tuluza. Staþiu a trãit la Roma, la curtea împãratului Domiþian, ºi a scris
Tebaida, poemã în douãsprezece cãrþi, despre expediþia celor ºapte contra Tebei ºi Ahileida,rãmasã neisprãvitã („în drum povar-a doua m-a rãpus”) ºi care trateazã despre faptele luiAhile. A scris ºi Sylvae-le, pe care însã Dante nu le-a cunoscut. Dante, care îl gãseºte printrecei care ispãºesc pãcatul risipei, imagineazã, din motive poetice, cã a fost scãpat de pãcatulrisipei reflectînd asupra cuvintelor „Auri sacra fames” din Eneida, cã a devenit poet studiind
Eneida ºi creºtin citind egloga IV din Bucolice, deci datoreºte totul lui Virgil. Aici (în brîulal cincilea din Purgatoriu) se face tovarãº de drum cu Dante ºi cu Virgil pînã sus, în Raiulpãmîntesc din vîrful Purgatoriului, luînd locul lui Virgil, ca conducãtor al lui Dante, cîndacela îl pãrãseºte. 90. Mirtu- : cununã de mirt, nu însã de lauri, care era cea mai preþuitã.Cã Staþiu a meritat de mai multe ori cununa poeticã rezultã dintr-un pasaj (III, 5) din Sylvae,dar cum a aflat Dante, care nu le cunoºtea ? Trebuie sã credem, cu Torraca, cã Dante a avutla îndemînã o veche biografie a poetului latin sau alt izvor necunoscut nouã. 94. Foc : cauza(sãmînþa) ardorii ce am arãtat în versurile mele a fost focul flãcãrii divine (adicã al strãlu-citoarei ºi fierbinþii epopei a lui Virgil), din care au ieºit scînteile, care la rîndul lor au aprinsfocul ce arde în poezia mea. 96. Altora : din Eneida s-au inspirat mai mulþi poeþi (printrecare ºi Dante), în operele lor. 99. Trage : în înþelesul de „a cîntãri”, „a valora”. 100. Deodatã :dacã aº fi putut avea norocul sã fiu contemporan cu Virgil ºi dacã m-aº fi putut bucura deprietenia lui, nu mi-ar fi pãrut rãu sã mai îndur încã un an chinurile Purgatoriului, din caream scãpat de-abia acum. 103. Privi : Virgil, care bagã de seamã cã Staþiu îl laudã, fãrã sãºtie cã e în faþa lui, face semn lui Dante sã nu spunã, pãstrînd ºi aici acel caracter de modestiepentru care contemporanii sãi îl porecliserã „fecioara”. Toatã scena e de o fineþe ºi de oeleganþã neobiºnuitã în alte opere medievale. Se vede toatã delicateþea de care e capabilDante cînd vrea sã fie delicat. 107. El : „plînsul” ºi „rîsul”. 108. Mai bunã : în sufletele maisincere ºi deci mai puþin obiºnuite sã ascundã simþãmintele lor. 111. Verace : cf. Convivio,III, 8 : „De nici o patimã sufletul nu poate fi stãpînit, al cãrei reflex sã nu vinã la fereas-tra ochilor”.
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112 – „Sã-þi duci pe culme truda ta cu bine –îmi zise el –, dar spune-mi ce fuseseãst fulger de surîs pe-obraji la tine ?”
115 Fui strîns acum din douã pãrþi ; spuseseVirgil sã tac, iar Staþiu mã conjurãsã spui, ºi-atunci oftai ºi mã-nþelese
118 Virgil ºi-a zis : – „Nu sta-n încurcãturãsã-i spui, ci spune-i tot, sã-i fie-n ºtirece-þi cere vrînd cu-aºa de mare-arsurã”.
121 – „Tu, poate,-am zis, te miri de-a mea zîmbireantice duh, ºi cauþi cauza ei,dar ºi mai mult voiesc sã mi te mire :
124 El, cel ce-n sus conduce ochii mei,e chiar acel Virgil ce-n tine puseputerea de-a cînta viteji ºi zei.
127 De crezi cã alt motiv la rîs m-adusesã-l laºi ca fals ºi-atribuie-l cum fu,acelor despre el de tine spuse.”
130 S-a ºi plecat sã-mbrãþiºeze-acugenunchii lui Virgil. Dar el : – „Nu, frate !Cãci umbrã sînt ºi eu, ºi umbrã tu !”.
133 Sculîndu-se de jos : – „Ce cantitatede-afect îþi port, o vezi acum tu bine,cã eu, uitînd a noastrã golãtate,
136 mã port c-un mort ca ºi cu trupuri pline”.

124. Cãci cel (a).
112. Sã-þi duci : optativ. 114. Pe-obraji : Dante a observat cã atunci cînd cineva surîde, nunumai ochii, dar întregul chip apare luminat. 116. Conjurã : prezent istoric, în loc de imper-fectul la care ne-am fi aºteptat. 120. Arsurã : setea dorinþei. 123. Mire : adicã : ceea ce-þi voispune. 124. -n sus : nu numai „cãtre vîrful Purgatoriului”, dar ºi în sens alegoric : „cãtrelucrurile nobile ºi demne”. 129. Acelor : acelor cuvinte de laudã care mie, mare admirator allui Virgil, mi-au pricinuit bucurie. Trebuie însã sã înþelegem cã Dante a rîs ºi dintr-alt motiv,pe care cu greu l-ar fi putut spune limpede lui Staþiu ºi care e cuprins în vagul expresiei :„acelor... spuse” : a rîs, adicã, din pricina situaþiei cam comice a lui Staþiu, care vorbeºtedespre Virgil neºtiind cã-l are în faþã. 135. Golãtate : uitînd cã sîntem amîndoi suflete lipsitede trupuri. 136. Pline : consistente.
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Cîntul XXII
Brîul al ºaselea : lacomii

Pe cînd se urcã în brîul al ºaselea,Staþiu explicã din ce cauzã segãseºte în brîul al cincilea (1-54) ºicum s-a convertit la creºtinism(55-114)  Ajung în brîul lacomilorºi aud strigîndu-se pilde de cum-pãtare (115-154)

3. Acel ce de pe frunte-alt semn (a). 7. Iar eu urcam, mai sprinten decît fui (a).
2. Solul : îngerul pãzitor al brîului al cincilea, care rãsese din fruntea lui Dante cel de-alcincilea P, corespunzãtor pãcatului zgîrceniei ºi al risipei. Scarã : treptele tãiate în stîncã, pecare se trece de la brîul al cincilea la cel urmãtor. 4. El : îngerul. A se construi : „ªi el (îngerul)i-a numit Beati (fericiþi) pe cei ce cãutarã dreptatea, în opoziþie cu aceia care nu au rîvnitdecît dupã bunurile pãmînteºti, ca zgîrciþii, al cãror pãcat se ispãºeºte în brîul pus subpaza îngerului care vorbeºte aici”. Cf. Matei, V, 6 : „Ferice de cei flãmînzi ºi însetaþi dupãdreptate”. 6. Sitiunt : „sînt însetaþi”. Cuvintelor îngerului, sufletele ispãºitoare rãspundrepetînd numai cuvintele ce se potrivesc stãrii lor. În text însã e vorba nu de un rãspuns alsufletelor, ci de înger, care, citînd cuvintele Evangheliei, se opreºte la aceia cãrora le e sete,fãrã sã pomeneascã pe cei cãrora le e foame, despre care va vorbi în cîntul XXIV îngerulpãzitor al brîului celor lacomi. 8. Guri : trecãtori prin care se trece dintr-un brîu într-altul.Fiindcã îi rãmãseserã pe frunte numai doi P, povara pãcatului se uºurase cu mult. Pe-ai mei :depinde de „urmam” din versul precedent ºi trebuie înþeles : „urmam pe ai mei (conducãtori)”,adicã pe Virgil ºi pe Staþiu. 11. Aprinde : cf. Convivio, III, 2 : „Cauza eficientã a adevãrateiprietenii e virtutea”. 12. Flacãri... vãzute : atunci cînd se manifesteazã pe faþã.

1 Era acum în urmã-ne rãmas
ºi solul ce ne-a dus pe-a ºasea scarã,
acel ce de pe frunte-alt P mi-a ras.

4 ªi Beati el pe cei ce cãutarã
dreptatea i-a numit ; iar dînºii lui
un sitiunt, dar fãr-altce, strigarã.

7 Iar eu urcînd urmam, nu greu cum fui
într-alte guri, pe-ai mei, în umblet iute
ºi nici o trudã nu simþeam cã sui.

10 ªi-atunci Virgil : – „Aprinsã de virtute
orice iubire-aprinde pe-alta-n cale,
de-ndatã ce ea flacãri dã, vãzute.
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13 Aºa, din clipa ce-ntr-a noastrã vale
sosit-a Juvenal care-mi spunea
ce drag obiect îþi sînt iubirii tale,

16 s-a-ntors spre tine-atît de mult a mea
un om necunoscut mai drag sã-þi fie,
ºi scurt acum ºi-ãst drum îmi va pãrea.

19 Dar spune-mi tu (ºi-mi iartã-n prietenie
de las eu frîul prea-ncrezut de-a dreptul,
ºi ca ºi-amic vorbeºte-mi ºi tu mie)

22 cum tu, prin multa rîvn-a ta-nþeleptul
cel plin de simþ, pierdut-ai buna fire
sã laºi zgîrcenie-atît sã-þi ardã pieptul ?”.

25 Miºcar-aceste vorbe la zîmbire
pe Staþiu-ntîi, ºi dete-apoi rãspuns :– „Orice-mi vorbeºti mi-e drag semn de iubire.

28 E drept c-aori vezi lucruri ce-s de-ajuns
sã fie-un fals obiect de dubitare,
temeiul lor real fiind ascuns.

31 Tu crezi, cum dovedeºte-a ta-ntrebare,
din cauza poate-a stãrii ce-o avui,
cã-n viaþ-aº fi hrãnit porniri avare.

34 Ci-acestui viciu eu strãin îi fui
aºa de mult cã multã desmãsurã
cu mii de luni de cazne-o [petrecui].

37 ªi dacã n-ar fi fost sã-l am în urã,
de cînd ºtiui cum tu strigaºi odatã,
ca ºi-ndîrjit pe-umana-ne naturã :

15. Cum n-ar... strãin m[ai] drag (a). 20. Cã prea-ndrãznesc sã intru-n miez dea-
dreptul (a). 21. ªi tu-mi vorbeºte mie (b). 32. a caznei ce-o avui (a). 34-35. Ci-acestui
viciu-atît de mult/ Strãin încît enorma (a).
13. Vale : în „nobilul castel” din Limb. Cf. Infernul, IV, 24-63. 14. Juvenal : Decimus IuniusJuvenalis, faimos scriitor de satire, contemporan ºi admirator al lui Staþiu, e cunoscut deDante, care îl citeazã de douã ori : în Convivio, IV, 12-29, ºi în De Monarchia, II, 3. Din acestpasaj se vede cã Dante nu ignora cuvintele pline de admiraþie pentru Staþiu pe care le areJuvenal în satira VII, V, 82. 16. A mea : iubire. 17. Un om : vers nu prea clar. Probabil cãtraducãtorul a vrut sã spunã cã Virgil a iubit ºi mai mult pe Staþiu, cu toate cã nu-l cunoºtea,cînd a aflat de la Juvenal despre dragostea aceluia pentru el. Dante spune : „încît niciodatãnu a încercat cineva o dragoste mai mare pentru un om necunoscut”. 18. Acum : în tovãrãºiata. 24. Zgîrcenie : Virgil crede cã pãcatul lui Staþiu a fost zgîrcenia, pe cînd Staþiu pãcãtuiseprin risipã. 28. Aori : uneori. 30. Fiind : din cauzã cã. 32. Stãrii : brîului din Purgatoriu încare l-au gãsit pe el Dante ºi Virgil. 35. Desmãsurã : cã a fost prea strãin de avariþie, adicãa fost risipitor. 36. Mii : fusese în brîul zgîrciþilor ºi risipitorilor aproape ºase mii de luni,corespunzãtoare celor cinci sute de ani despre care a vorbit mai sus. 37. Sã-l am : pãcatulzgîrceniei, avariþia. 38. Strigaºi : în cartea III, vv. 56-57 din Eneida, cu privire la Polidor,care a fost omorît de Polinestor din pofta de avere.
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40 «La ce nu-mpingi tu, foame blãstematã
de-argint, în oameni poftele perfide»,
urlînd împinge-aº ºi-azi povara datã.

43 Atunci simþii cã prea se pot deschide
a mele mîini, ºi seama eu mi-am tras
cum poate-ãst rãu ca ºi-altele ucide.

46 O, cîþi vor învia cu capul ras,
din neºtiinþã, ce le-opri ºi-n viaþã
cãinþa lor ºi ºi-n extremul pas !

49 Sã ºtii cã orice rãu ce este-o faþã
direct opusã altui rãu, fac cor
ºi usuc-aci-mpreun-a lor verdeaþã.

52 ªi dac-am fost aci-ntr-acel popor
ce-ºi plînge viciul avariþiei sale,
eu fui pentru acel opus cu-al lor”.

55 – „Pe cînd însã cîntai tu dupla jale
ce-avu Iocasta-n luptele haine –
vorbi poetul doinei pastorale –,

58 din cîte Clio ne-a cîntat prin tine
nu pari credinþii-a-i fi primit tu harul
ce, fãr’ de ea, ºtirbeºte-oricare bine.

61 De este-aºa, al cui fu felinarul,
ce soare-avuºi, luminã ca sã-þi dea
sã-ntinzi vintrele spre-a urma Pescarul ?”

64 „Din peºteri pe Parnas m-ai dus a bea
tu-ntîi de toþi, ºi-aºa mi-ai fost deci mie
tu, dupã Dumnezeu, lumina mea.

41. averi (a). 54. un pãcat (a). 59. a-i fi primit credinþii harul ? (a).
40. La ce : traducere aproape literalã din pasajul din Eneida citat mai sus : „Quid non mortalia
pectora cogis Auri sacra fames ?”. 42. Împinge-aº : „dacã, citind acest vers din Eneida, n-aºfi conceput o urã neîmpãcatã împotriva lãcomiei de aur, acum, în loc de a fi în Purgatoriu,aº împinge cu pieptul poverile ce le împing zgîrciþii ºi risipitorii în Infern” (cf. Infernul, VII,27-55). Torraca observã cu drept cuvînt cã ar putea pãrea ciudat ca Staþiu, dintr-un vers allui Virgil împotriva lãcomiei de bani, sã fi fost îndemnat sã fugã de pãcatul risipei, dar, lãsîndla o parte faptul cã Dante interpreta rãu pe acel cogis pe care în text îl traduce prin a
cumpãni, ºi pãcatul risipei, ca ºi cel al zgîrceniei erau considerate excese opuse la aceacumpãtare (mãsurã) în aprecierea bunurilor lumeºti. 45. Ucide : e vorba, fireºte, de moarteasufletului. 46. Ras : cf. Infernul, VII, 57, unde se spune cã în ziua Judecãþii de Apoi zgîrciþiivor învia cu pumnii strînºi, iar risipitorii cu capul ras, ca ºi cînd ºi-ar fi risipit ºi pãrul.50. Opusã : ca, de pildã, pãcatul zgîrceniei ºi cel al risipei. Fac cor : se identificã una cu altaºi sînt pedepsite cu aceeaºi caznã. Cu alte cuvinte : în Purgatoriu, împreunã cu fiecare pãcat,e pedepsit ºi pãcatul direct opus. 51. Verdeaþã : considerã pãcatul ca o buruianã. 54. Acel :pãcat. 56. Iocasta : mama celor doi fraþi duºmani Eteocle ºi Polinice (dubla jale a mamei lor),care se omorî cînd aceºtia începurã ultima lor luptã. Cf. Infernul, XXVI, 54, ºi Tebaida, I, 41.57. Pastorale : Virgil, autorul Bucolicelor. 58. Clio : muza istoriei. Tine : Staþiu, cel carevorbeºte fiind tot Virgil. 59. Credinþii : în Isus Cristos. 61. Felinarul : lumina ce te-a cãlãuzit.63. Pescarul : Sfîntul Petru. 66. Dupã : în text : „spre”. Staþiu vrea sã spunã cã Virgil i-a fost
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67 Ai fost ca-n noapte-un om ce-avînd fãclie
în dosul sãu, lui nu-i e de folos,
ci-aratã calea celor ce-au sã vie.

70 Cînd «Timpii se prefac – strigare-ai scos –
dreptatea ºi-aureul veac revine
ºi-un proaspãt neam din cer scoboarã jos».

73 Poet prin tine fui, creºtin prin tine
dar clar spre-a face ce-am schiþat puþin,
eu mîna-ntind sã dau colori depline.

76 Era de-acum întreg pãmîntul plin
de-acel cuvînt ce-n lume sãmãnîndu-l
l-au dus trimiºii-acelui regn divin,

79 ºi-aºa de mult îþi concorda ºi gîndul
de care-am spus, cu-apostolii cei noi,
cã drag îmi fu sã-i tot aud spunîndu-l.

82 ªi-atît de sfinþi mi se pãrur-apoi,
încît, goniþi de Domiþian cînd furã,
nu fãrã plîns vedeam a lor nevoi.

85 Cît timp fui viu, ei ºi-ajutor avurã
din partea mea, ºi-a lor curate-opinii
fãceam sã am orice-altã sectã-n urã.

88 Deºi chiar pîn-a nu-mi fi dus elinii,
în vers la Teba-n cîmp m-am botezat ;de fricã îns-am ocolit creºtinii,

91 ºi tot pãgîn mult timp m-am arãtat,
ºi-n rîp-a patra pentru-a mea scãldare
eu patru veacuri ºi mai mult am stat.

94 ªi-acum tu, cel ce-mi rupseºi vãlul care
mi-ascunse bunul ce l-am spus, tu, bune,
fiindc-avem destul timp de urcare,

69. albeºte calea (a). 92. scãldarea (a), trecut în text (A) de însuºi traducãtorul.
îndrumãtor spre poezie ºi spre religia creºtinã. 70. Timpii : citeazã versurile faimoase dinegloga IV, pe care oamenii din Evul Mediu le interpretau ca pe o profeþie a naºterii lui Isus :„Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo, Jam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna, Jam
nova progenies coelo demittitur alto”. Cf. Comparetti, Virgilio nel Medioevo, I, 133 ºi urm.74-75. Schiþat... colori : voi explica mai lãmurit ceea ce am atins numai în treacãt. Se ser-veºte de limbajul tehnic al pictorilor de miniaturi, care întîi desenau ºi pe urmã aplicau culori.77. Cuvînt : Evanghelia. 79. Gîndul : acele versuri ale eglogei pomenite mai sus. 83. Domiþian :luîndu-se dupã Orosius (VII, 10), Dante atribuie lui Titus Flavius Domitianus (81-90 d.Cr.)o persecuþie a creºtinilor, care nu pare a fi doveditã. 85. Ei : creºtinii. 88. Elinii : în text :„înainte ca eu sã fi dus pe greci la rîurile Tebei...”, adicã înainte de a fi compus Tebaida.90. Ocolit : în text : „am fost creºtin pe ascuns”. 92. A patra : în brîul celor nepãsãtori. Neexplicãm deci de ce a stat Staþiu în Purgatoriu mai mult decît cinci sute de ani. Scãldare :lipsã de curaj, ºovãire. Coºbuc probabil s-a gîndit la expresia popularã : se scaldã în douã ape.Textul italian are tepidezza = fr. tiédeur.
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97 de ºtii, de vechiu-ne Terenþiu-mi spune
în ce loc e ? ªi Varo, Plaut, Cecil,
sînt dînºii condamnaþi ºi-n ce genune ?”

100 – „Ei, Persiu ºi-eu – a zis Virgil –
ºi mulþi sîntem cu grecul ce fusese
al muzei noastre cel mai drag copil,

103 în primul cerc al Iadului, ºi-adese
de munte-acolo vorbã se deschide,
[pe care-a noastre doici sãlaº alese]

106 ºi-Anacreon cu noi ºi-Euripide
ºi mulþi din grecii-a cãror frunte-avu
cununi de mirt, ºi-Agat ºi Simonide ;

109 sînt ºi de-acei pe cari-i cînþi ºi tu
Antigona, Deifila ºi Argia
ºi-Ismene, tristã tot aºa cum fu,

112 ºi cea ce-odat-a arãtat Langia,
ºi fiica lui Tiresias ºi Tete
ºi-n rînd cu-a ei surori Deidamia.”

104. Parnas (a). 104-105. Cuvînt de dealu-acela se deschide/ Ce-al Muzelor e cuib (b).
105. alese (a).
97. Terenþiu : Publius Terentius Afrus (192-159 î.Cr,), marele poet. 98. Varo : LuciusVarius Rufus, poet dramatic latin, contemporan cu Virgil. Plaut : Titus Maccius Plautus(254-184 î.Cr.), ale cãrui comedii au rãmas însã necunoscute oamenilor din Evul Mediu, fiinddescoperite numai în secolul al XV-lea. Despre toþi aceºti autori Dante a aflat veste de laHoraþiu (Ars poetica, 54-55). Cecil : poetul comic Caecilius Statius, contemporan cu Pacuvius,nãscut la Milan în jurul anului 165 î.Cr. 100. Persiu : poetul satiric Aulius Persius Flaccus(34-62 d.Cr.). 101. Grecul : Homer, despre care cf. Infernul, VI, 88. 102. Noastre : epice.103. Cerc : adicã în „nobilul castel” din Limb. 104. Munte : Parnasul, locuinþa muzelor (doicile
noastre). 106. Anacreon : (m. 478 î.Cr.), vestitul poet grec, autorul delicatelor ode ce au avutatîta rãsunet în literaturã, mai ales în cea italianã ºi francezã din secolul al XVI-lea ºi citatºi el de Horaþiu. Textele mai bune ºi textul critic al Societãþii Danteºti au însã Antifonte, poettragic grec, care a trãit în vremea tiranului Dionis din Siracuza ºi de la care nu ne-au rãmasdecît cîteva fragmente. Euripide : poetul tragic elin (480-406 î.Cr.) foarte rafinat, de careAristofan ºi-a bãtut joc atît de des în comediile lui. 108. Agat : Agaton (448-401 î.Cr.), poettragic, discipol al lui Socrate. Cu ocazia premiului pentru tragedie cîºtigat de el s-a þinut fai-mosul banchet care formeazã subiectul dialogului lui Platon (ºi al lui Xenofon) despre iubire.Simonide : faimosul poet liric elin (556-469 î.Cr.) care a proslãvit moartea celor trei sute despartani la Termopile. Despre toþi aceºti poeþi elini Dante a avut ºtire de la Cicero ºi din
Poetica lui Aristotel. 109. Cînþi : personajele Tebaidei ºi Ahileidei lui Staþiu. 110. Antigona :fiica lui Oedip ºi a Iocastei, deci sora lui Eteocle ºi a lui Polinice (Tebaida, XII, 349 ºi urm.).Deifila : soþia lui Tideus ºi mama lui Diomedes (Convivio, IV, 25). Argia : sora Deifilei ºisoþia lui Polinice (Convivio, I, c). 111. Ismene : fiica lui Oedip ºi a Iocastei ºi sora Antigonei.Tristã : ca ºi cum ar avea încã înaintea ochilor priveliºtea cadavrului mamei ei, cum ne-odescrie Staþiu (Tebaida, XI, 64 ºi urm.), dupã care Ismene „s-a aruncat plîngînd peste trupulrãnit al mamei ºi i-a ºters cu pãrul ei rãnile”. 112. Langia : izvor în Beoþia. Face aluzie laIsifila pomenitã de Dante ºi în cîntul XVIII din Infern (v. 92), care aratã celor ºapte eroi dinTeba izvorul Langiei spre a-ºi astîmpãra setea. 113. Tiresias : vrãjitoarea Manto, fiica luiTiresias, pentru care cf. nota la Infernul, XX, 55. Tete : Tetis, Nereida, soþia lui Peleus ºimama lui Ahile. 114. Deidamia : fiica lui Licomedes, regele Schirului, la curtea cãruia Ahilea stat ascuns în haine femeieºti.
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115 Tãcut acum ºi-unul ºi altul stete,
din nou atenþi ce loc au sub picioare,
scãpaþi de-urcuº ºi liberi de pãrete.

118 Erau rãmase patru servitoare
de-a zilei, jos, ºi-a cincea sta la car
în sus þintindu-ºi oiºtea-n dogoare,

121 cînd zise el : – „Spre gol ne catã iar
sã-ntoarcem umãrul cel drept, ºi steiul
ºi-aici sã-l ocolim ca-ntr-alt hotar”.

124 Aci-ndreptar ne-a fost deci obiceiul,
ºi-avînd ºi-asensu-acelei umbre sfinte,
luarãm drum mergînd cu tot temeiul ;

127 eu singur, îndãrãt, ei mai ’nainte,
ºi multe-aºa din ce vorbeau mergînd
din arta noastr-am prins învãþãminte.

130 Dar dulcea vorbã le-o curmã curînd
un pom ce-aflarãm drept în cãrãruie
cu bun miros ºi mîndre mere-avînd.

133 Din ram în ram, cum bradul se gurguie
spre vîrf, acesta-n jos se-nrãmura,
ca nimeni, cred, în el sã nu se suie.

136 Pe partea-n care drumu-nchis era
cãdea din deal ºivoi de apã clarã
ce numai sus prin foi se rãsfira.

118. Erau a zilei (a). 134. spre vîrf cum se-ngu... (b).
115. Unul... altul : Virgil ºi Staþiu. 116. Ce loc : brîul al ºaselea. 117. Pãrete : afarã dinstrîmtoarea scãrii care îi strîngea cu pereþii ei, silindu-i sã meargã unul dupã altul.118. Servitoare : patru ore, dupã ceasul medieval. Aceste patru ore rãmase jos, înapoi, adicãîntrecute de soare, sînt cele de la ºapte pînã la zece. A cincea, care era acum „la car”, arcorespunde deci cu ora unsprezece din ceasul nostru. 120. În sus : fiindcã pînã la douã-sprezece soarele se ridicã mereu. -n dogoare : oiºtea carului solar fiind înfocatã. 121. Spregol : dupã cum am fãcut în celelalte brîuri, aºa ºi aici trebuie sã facem ocolul muntelui de lastîncã înspre dreapta, ceea ce are drept urmare cã umãrul drept al celor doi drumeþi seîntoarce cãtre marginea exterioarã a brîului. 125. Asensu- : consimþãmîntul. Umbre : Staþiu.128. Multe : a se construi : „Din ce vorbeau (Virgil ºi Staþiu) mergînd, am prins multe învãþã-minte din (privitoare la) arta noastrã (poezia)”. 131. Pom : cf. Purgatoriul, XXIV, 116, undevom întîlni un alt pom la fel, care, ca ºi cel de faþã, se naºte dintr-acela al binelui ºi al rãului,pe care îl vom întîlni în Raiul pãmîntesc de pe vîrful Purgatoriului. E un fel de duplicat alpomului binelui ºi rãului, care e foarte potrivit aici, în brîul celor lacomi. Cf. Geneza, II, 9 :„Domnul Dumnezeu a fãcut sã rãsarã din pãmînt tot felul de pomi, plãcuþi la vedere ºi bunila mîncare, ºi pomul vieþii în mijlocul grãdinii, precum ºi pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului.Un rîu ieºea din Eden ºi uda grãdina...”. 135. Sã nu se suie : ca sã mãnînce din fructeleoprite. Pãcatul lui Adam este ºi neascultarea, ºi lãcomia, deci Dante a introdus bine aici acestpom simbolic. 136. -nchis : în partea peretelui stîncos al muntelui. 138. Rãsfira : stropeafrunzele ca o ploaie înviorãtoare. Pomii mirositori ºi apa aceasta rãcoritoare formeazã pe-deapsa lacomilor munciþi în acest brîu, ca un fel de pedeapsã a lui Tantal.
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139 De pom poeþii-ncet s-apropiarã.
Dar iat-un glas strigat-a dintre foi :– „Din pomu-acesta nu gustaþi !”, ºi iarã :

142 – „Sta-n gînd mai mult Mariei – zise-apoi –
sã iasã nunta-n rînd ºi-n toate bune,
nu gura ei, ce-azi plînge pentru voi.

145 Iar ap-a bea romanelor strãbune
de-ajuns le-a fost : mîncãrile-n amar
le-avu Danil ºi-a strîns înþelepciune.

148 Fu primul veac ca aurul cel rar,
ºi ghinda,-n foame-i, dulce-i fu s-o guste
ºi-orice pîrîu în sete-i fu nectar.

151 Avu premîndã miere ºi lãcuste,
din cari trãi-n pustiu Ion odatã,
de-aceea-n veci el glorie-o sã guste

154 ºi-i mare-atît cum cãrþile-l aratã”.

151. Ion avu ºi miere (a). 153. custe (A). 154. spune-n evanghelie (a).
141. Nu gustaþi : cf. Geneza, II, 17 : „Din pomul... sã nu mãnînci”. E vorba de obiºnuitele vocitainice, care strigã în fiecare brîu al Purgatoriului pilde de virtuþi opuse pãcatului pedepsitacolo. 142. Mariei : face aluzie la nunta din Cana. Cf. Ioan, II, 3 : „Cînd s-a isprãvit vinul, mamalui Isus I-a zis : «Nu mai au vin»”. 144. Plînge : pentru pãcatele oamenilor. 145. Romanelor :fiindcã la romani femeile erau oprite de a bea vin. 146. -n amar : în text : „a dispreþuit”.
Cf. Daniel, I, 8 : „Daniel s-a hotãrît sã nu se spurce cu bucatele alese ale împãratului ºi arugat pe cãpetenia famenilor dregãtori sã nu-l sileascã sã se spurce”. 151. Lãcuste : cf. Marcu,I, 6 : „El se hrãnea cu lãcuste ºi miere sãlbaticã”. 154. Cãrþile : cãrþile sfinte, Evanghelia.
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Cîntul XXIII
Brîul al ºaselea : lacomii

Cîntecul sufletelor ºi extrema lor
slãbiciune (1-39)  Forese Donati
(40-84)  Nella ºi invectiva în con-tra femeilor din Florenþa (85-114) 
Amintiri din tinereþe (115-119) Dante aratã lui Forese motivul cãlã-toriei lui (120-133)

12. Aºa c-avui ºi drag de el (a).
3. Acel : vînãtorul. Pierde : foarte naiv, un vechi comentator (Benvenuto da Imola) adnoteazã :„Et saepe perdit tempus inutiliter quia non potest aviculam capere”. Cum se vede, pierdereade vreme se referã la patima unor oameni, în cea mai mare parte meseriaºi, care ºi azi, caºi în vremea lui Dante, pleacã duminica la vînãtoare de pãsãri vii. 8. -nþelepþii : Virgil ºiStaþiu. 9. Aºa : aºa frumos, despre lucruri atît de interesante. 11. Labia mea : sînt cuvintelepsalmului LI, 15 : „Doamne, deschide-mi buzele, ºi gura mea va vesti lauda Ta”. Cu acestecuvinte lacomii din acest brîu insistã asupra adevãratei meniri a buzelor, care e aceea de acînta laude lui Dumnezeu, nu de a gusta fãrã cumpãt bunãtãþile pãmîntului. 12. De el :concordanþã ad sinesim, ca ºi cum în loc de melodie ar fi vorba de un cîntec sau, referindu-sela „labia mea”, un strigãt. 15. Umplînd : ispãºindu-ºi pãcatul. 16. Hagiii : a se înþelege :

1 Pe cînd priveam aºa-n frunziºul verdecu ochi þintiþi aºa cum stã ºi catãºi-acel ce dupã paseri vremea-ºi pierde,
4 îmi zise cel mai mult decît un tatã :– „Sã vii, o, fãtul meu, c-avem altcummai bine-a face uz de vremea datã”.
7 Întoarsei faþa ºi-ai mei paºi acumgrãbiþi dupã-nþelepþii ce pe calevorbeau aºa c-adrag fãcui ãst drum.
10 Cînd iatã c-auzii plîngînd prin vale

Labia mea, dulce-o melodie,cã ºi plãcere-avui de el ºi jale.
13 – „Ce-aud eu, dulce tatã, ce sã fie ?” –am zis, iar el : – „Sînt spirite, gîndesccari merg umplînd a vinei datorie”.
16 Hagiii-ngînduraþi cînd întîlnescîn drum persoane lor necunoscutesã-ntorc a le privi, dar nu s-opresc :
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19 aºa-ntorcîndu-se spre noi tãcuteºi-adînc smerite duhuri într-un stol,în treacãt ne priveau, mergînd mai iute.
22 Cu ochii-afunzi sub negrul rotogol,ºi supte-ale lor feþe-aºa de trasecã pielea se-nforma pe osul gol.
25 Erisihton nu cred cã se uscaseaºa pînã-n zvîntarea secii piei,cînd numai ea pe oase-i mai rãmase.
28 Ziceam, gîndind în mine : „Iat-aceice-au dat Ierusalimu-n vremi cumplitecînd puse dinþii Maria-n fiul ei”.
31 Inele fãr’ de-opal par în orbiteºi cîþi au de-OMO-n faþa de-om credinþaputeau pe M sã-l vadã-n linii-albite.
34 Ah, cine-ar crede, neavînd ºtiinþa,cã poate-un mãr, ºi-o apã sã-i aducãaºa-ntr-un hal, hrãnindu-le dorinþa !
37 Stãteam mirat ce foame-aci-i usucã,ºi nu vedeam nici cauze manifesteuscatei piei ºi feþei de nãlucã.
40 Dar iat-un duh, din fundul negrei þesteþintindu-ºi ochii fix privi la mineºi tare-apoi : – „Ce graþii-mi sînt aceste ?”.
43 N-aº fi putut sã-l recunosc, vezi bine,nicicînd din chip, ci-n vocea sa avuice faþa sa diform-ascunse-n sine,
46 ºi-ntreaga cunoºtinþã feþei luischinteaua asta-ntreagã mi-o aprinse.ªi chipul lui Forese-l cunoscui.

20. ele (a). 24. pielea (a). se lipea (b). 36. Mizerie-astfel (a). 41. goi (a). 46. cunoaº-
terea stîlcitei (a).
„dupã cum hagiii... aºa ºi duhurile acele tãcute ºi smerite...” 22. Afunzi : adînciþi. Rotogol :al orbitelor. 25. Erisihton : fiul regelui Tesaliei, care, profanînd o pãdure consacratã zeiþeiCeres, fu pedepsit cu o foame atît de groaznicã, încît, dupã ce a vîndut tot ce poseda ºi chiarºi pe fiica lui, a început sã mãnînce din sine. Cf. Ovidiu, Metamorphoses, VIII, 741-878.28. Acei : Flavius Josephus povesteºte (De bello Judaico, IV, 3) cã în timpul cînd TitusVespasianus asedia Ierusalimul, evreii ajunseserã la o foamete aºa de cumplitã, încît o femeienumitã Maria lui Eleazar îºi mîncã copilul. 31. Inele : orbitele acestor chinuiþi apar ca niºteinele fãrã piatrã. 32. OMO : oamenii din Evul Mediu credeau cã pe chipul omenesc e scris
omo, interpretînd ca O cei doi ochi, iar linia formatã de orbite ºi de nas, ca M, dupã forma
( ) ce aceastã literã o are în gotica majusculã. 33. Albite : poate cã trebuie înþeles : „clare”.42. Graþii : ce har mi-e dat de Dumnezeu sã pot vedea aici (ºi deci sã fie mîntuit) un prietencare mi-a fost atît de scump ? Sufletul care vorbeºte e prietenul lui Dante, Forese Donati, fosttovarãº de ospeþe ºi de viaþã lumeascã ºi cu care a avut un schimb de sonete foarte triviale.45. Ce : ceea ce. Adicã : „Glasul lui mi-a destãinuit ceea ce chipul lui schimbat de suferinþemi-ascundea”. 47. Schinteaua : aceastã scînteie, licãrire de luminã (intuiþie), mã luminã aºaîncît îi cunoscui ºi chipul. 48. Forese : Forese Donati, fiul lui Simone Donati ºi fratele
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49 – „Ah, nu privi ce scoarþã rîia prinse –aºa plîngea – ºi nici zbîrcita piele,ºi nu-mi privi nici lipsa cãrnii stinse,
52 ci spune-mi drept de tine ºi de ele,ce duhuri sînt cari drumul þi-l aratã ?Sã nu-nchizi gura ta rugãrii mele !”
55 – „Ah, faþa ta ce-o plînsei moart-odatã,stîrneºte-n mine tot aºa durereºi-acum, c-o vãd atît de deformatã !
58 Dar ce, pe cer ! v-aduce-aºa-n scãdere ?Nu-mi cere sã-þi vorbesc cînd stau miratcãci rãu vorbesc cei plini de-o altã vrere.”
61 Iar el : – „ªi apei printr-un veºnic sfat,s-a dat puterea care-astfel mã zvîntã,ºi pomului ce-n urmã l-aþi lãsat.
64 Iar gloata-ntreagã ce cu bocet cîntãfiindcã gurii prea-i urmase-orbeºte,se face-aci prin post ºi sete, sfîntã.
67 Dorinþa de-a mînca ºi-a bea ne-o creºtemirosul scris din pom sã se ridiceºi-acel pîrîu de sus ce-l rãcoreºte,
70 dar nu o dat-ocolul pe cornicene dã acestui chin o-mprospãtare,zic chin ºi-ar trebui plãcere-a-i zice,
73 ci-mpinºi sîntem spre pom de dorul caresã strige Crist voios Eli-l fãcu,pe cînd murea spre-a da rãscumpãrare”.

54. ªi gura ta n-o-nchide rugii (a). 66. Prin sete-aici ºi post (a). 70. Nu singur un
ocol (a). 74. Pe Crist sã strige adînc (a). Pe Crist striga (b).
evlavioasei Piccarda (Purgatoriul, XXIV, 13) ºi al lui Corso Donati, cãpetenia „negrilor”. Muriîn ziua de 28 iulie 1296, deci rãtãcirea lui Dante, în timpul cãreia s-a întîmplat schimbul desonete triviale de care am pomenit, trebuie sã fi avut loc într-o epocã anterioarã. 49. Rîia :corespunde cu „pielea uscatã” din versul 39. 52. De ele : de sufletele care întovãrãºeau peDante, adicã de Virgil ºi de Staþiu. 57. Deformatã : se observã ºi aici durerea omeneascã alui Dante pentru prietenul din tinereþe ºi mai ales mila de chipul omenesc chinuit ºi deformat,pe care am observat-o ºi în Infern faþã de Brunetto Latini (cîntul XV) ºi în episodul vrãjitorilor(cîntul XX), care au capul sucit la spate. 60. Vrere : dorinþã. „Nu pot vorbi bine cei ce segîndesc la altceva”. 65. Gurii : lãcomiei. 66. Se face... sfîntã : se mîntuie de pãcat. 68. Scris :a se construi : „scris sã se ridice din pom”. 70. Nu o dat- : nu cred cã trebuie interpretat cumfac Torraca ºi Passerini : „de cîte ori, fãcînd ocolul muntelui, sufletele mai trec încã o datãprin faþa pomului”, ci cum interpreteazã Steiner : „în faþa oricãrui pom sub care trec”, adicã :„nu numai o singurã datã la fiecare ocol”. Cornice : italienism în loc de brîu ; vine de la cor-
nice, care în vechea italianã nu însemna ramã, ca în cea modernã, ci brîu. 73. Dorul : dedreptate ºi supunere. 74. Eli : Dante pronunþa Elì. Cf. Matei, XXVII, 46 : „ªi pe la ceasul alnouãlea, Isus a strigat cu glas tare : «Eli, Eli, lama sabahtani», adicã : «Dumnezeul Meu,Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai pãrãsit ?»”.
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76 Iar eu : – „Fores, de cînd schimbaseºi tupe-o lume bunã lumea cea sãracã,cinci ani nici nu trecurã pîn-acu ;
79 putinþa de-a greºi topitã dacãþi-a fost mai înainte de-acea bunãdurere ce cu Cerul sfînt ne-mpacã :
82 tu cum sosiºi pe-aºa de sus cununã ?Credeam la cei de jos a te vedeacari vremea lor prin vreme ºi-o rãzbunã !”.
85 Iar el : – „M-aduse-aºa curînd a beapelinul dulce-al caznei dureroaseprin plînsul ei ce-l dãruie Nella mea.
88 Cu mari suspine ºi cu rugi pioasem-a smuls din rîpa unde-aºtepþi, adicãºi liber de-alte rîpi aici mã scoase.
91 Pe-atît mai scumpã e ºi mai amicãiubita-mi vãduvioarã, Nella-n Rai,pe cît ºi-n fapte bune-i mai unicã.
94 Cãci tu, Barbagio din Sardinia, aifemei ºi tu la suflet mai curate,decît Barbagia-n care mi-o lãsai.
97 Dar ce mai vrei sã zic, o, dulce frate ?Eu vãd un timp, la ce þi-am spus dovadã,ºi-acele zile nu sînt depãrtate,

77. O lume rea pe-o lume... (b). 79. De-þi fu putinþa de-a greºi topitã (b). 81. Ce
inima cu Ceru-o remãritã (b).
78. Cinci ani : mai puþin de cinci ani, cãci, dacã facem socoteala, vedem cã de la 28 iulie 1296,anul morþii lui Forese, pînã la aprilie 1300, data presupusã a cãlãtoriei lui Dante, nu trec nicipatru ani întregi. Cu toate cã Antonio Belloni a demonstrat cã în vremea lui Dante exista unfel de a socoti ani, numãrînd de cîte ori anul îºi schimba cifra de la sfîrºit ºi adicã þinîndseama ºi de anul de la care se porneºte ºi de cel la care se ajunge (în care caz am avea cinciani de la 1296 pînã la 1300), totuºi cred cã nu s-a fãcut încã destulã luminã asupra acestuipasaj, care este foarte interesant. Interpretarea lui Torraca : „Era acesta momentul de anumãra anii pe degete ?”, din care ar decurge cã în momentul acela de emoþie sufleteascãDante ºi-a greºit socoteala, mi se pare ºi mai puþin convingãtoare. 79. Putinþa : a se înþelege :„ªi dacã putinþa de a greºi þi-a fost topitã de acea bunã durere (cãinþã) ce ne împacã cu Cerulsfînt...”. 82. Cununã : brîu, cerc. 83. Cei de jos : în Ante-Purgatoriu, unde cei care ºi-au întîrziatpocãirea stau de atîtea ori o sutã de ani, cîþi ani au întîrziat. 86. Pelinul : amarul. Cf. v. 72 :„zic chin ºi-ar trebui plãcere a-i zice”. 87. Nella : soþia lui Forese, despre care nu ºtim nimic.Pare însã sigur cã aceastã pomenire afectuoasã reprezintã aici un fel de ispãºire a sonetului :„Cine ar auzi tuºind pe cea nãscutã într-un ceas rãu, soþia lui Bicci, zis ºi Forese...” scris de Danteîmpotriva tovarãºului lui de viaþã lumeascã ºi în care s-a legat ºi de soþia acestuia. 89. Rîpa :Ante-Purgatoriul. 90. Alte rîpi : cu rugãciunile ei mi-a scurtat chinurile, fãcîndu-mã sã trec,fãrã sã mã opresc, prin acele brîuri care precedã pe acesta al lacomilor. 94. Barbagia : þinutdin Sardinia, socotit în vremea lui Dante ca foarte sãlbatic ºi cu moravuri corupte. Cît priveºtefemeile din acest þinut, se pare cã Dante face aluzie la felul lor de a se îmbrãca, lãsînd goale„pectus et ubera”. 96. -n care : Florenþa.
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100 cînd de pe-amvon opri-veþi sã se vadãimpudicele doamne florentineumblînd cu sînul dezvãlit pe stradã.
103 Spre-a se-mbrãca onest, ce saracine,ce barbare-aºteptarã-nvãþãturaBisericii sau alte discipline ?
106 De-ar ºti acele-obraznice mãsurace lor în cer de-acum li se gãteºteºi-ar pune de pe-acum pe urlet gura !
109 Prevãzul îns-aici de n-amãgeºte,boci-se-vor ’nainte-a da mustaþãpe-obrajii cui cu nani-azi s-ogoieºte.
112 Ah, frate-acum, n-ascunde, ci ne-nvaþã :nu singur eu, cum vezi, ci-ntreaga ginte,privim cum faci luminii umbrã-n faþã”.
115 ªi-am zis aºa : – „Dacã-þi aduci amintece-am fost cu tine eu, cu mine tu,amar ne-o fi a ne-aminti-n prezinte.
118 Din viaþ-aceea, ãst ce-i duce-acual meu, m-a scos de-alaltãieri pe mine,cînd sora ãstuia rotundã fu –
121 spre soare-am arãtat – m-a dus cu sineîn carnea vie-a mea care-l urmeazãprin trista noapte-a morþii fãr’ de fine.
124 De-aci-mi þinu în sus puterea treazãsã urc ºi s-ocolesc pe dealu-acelce tot ce-n voi e strîmb acu-ndrepteazã.
127 Mã va-nsoþi, mi-a zis, pînã la þelacolo unde fi-va Beatrice,de-aici apoi voi merge fãr’ de el.

107. Ce-n toatã graba-n cer (a). 120. ãstui zeu (a). 124. De-aici m-a scos þinîndu-mi
firea treazã (a).
100. Opri-veþi : predicatorii vor opri de pe amvon ca impudicele doamne florentine sã fievãzute umblînd pe stradã cu sînul dezvelit. 109. Prevãzul : prevederea. A se înþelege : „Dacãaici în Purgatoriu prevederea nu înºalã...”. 110. ’nainte : probabil Dante face aici aluzie lapedepsirea Florenþei de cãtre Henric al VII-lea, împãratul atît de aºteptat ºi de invocat deDante, care, tocmai în vara anului 1312, venea cu oºtirile sale sã o asedieze. Alþii cred cã sereferã la nenorocirile publice ce s-au întîmplat în Florenþa în preajma anului 1300. 111. Cui :înainte de a fi crescut mustaþã copiilor care astãzi sînt adormiþi cu „nani”. 114. Umbrã : Dantefiind viu, trupul lui opac la luminã face umbrã, ceea ce nu se întîmplã lui Virgil ºi lui Staþiu.116. Ce-am fost : face aluzie la perioada lui de rãtãcire moralã ºi mai ales la acel schimb desonete triviale despre care am vorbit. 120. Sora : luna. 123. Prin trista : depinde de „m-adus” din versul 121. Noapte : Infernul, unde nu pãtrunde lumina morþii : moartea sufletului.124. În sus : în înþelesul de : „spre cer” (cf. „sus inimile”). 125. Acel : muntele Purgatoriului,despre care vorbeºte cu cuvinte generale ºi nelãmurite, pentru a pune în relief ce are elminunat ºi sfînt. 128. Acolo : pînã în Raiul pãmîntesc de pe vîrful muntelui.



PURGATORIUL

437

130 Virgil e cel ce-acestea mi le ziceiar altu-i umbra pentru care-n toatecutremur mai ’nainte fu-n cornice
133 pe-ntregul munte ce dintr-însu-l scoate”.

133. din sine-l (a).
133. Scoate : îi dã drumul, fiindcã ºi-a terminat ispãºirea. E vorba, fireºte, de Staþiu.
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Cîntul XXIV
Brîul al ºaselea : lacomii

Mirarea umbrelor (1-9)  Piccarda
(10-15)  Bonagiunta da Lucca ºi „dulcele
stil nou” (16-63)  Forese prezicepedeapsa apropiatã a lui Corso Donati
(64-99)  Al doilea pom mistic ºi pilde delãcomie (100-154)

1-2. vorbele, nici ele/ ci vorbeam mergînd (a). Mai rar nu ne fãcea nici vorba pasul/
Nici pasul vorba, ci vorbeam (b). 4. de al doilea rînd (a). 5. Prin gropile din ochi
trãgeau (a). 11. Ce privindu-mã (a), în (A) cîtã e pus între paranteze. 13. ca ? (A).
13-14. O, ea mult mai frumoasã decît bunã/ Sau poate-ntors, ºtiu eu (a).
4. Muriþi : ca ºi morþi a doua oarã din cauza uscãciunii. 8. Celuilalt : Virgil. Mersul lui : allui Staþiu, care, nemaiavînd piedica pãcatului, s-ar putea sui direct în Rai, dar care, ca sã sebucure de tovãrãºia lui Virgil, pe care l-a admirat atît pe pãmînt ºi cãruia îi datoreazã ºimîntuirea sufletului sãu, îl urmeazã prin brîurile ce mai rãmîn din Purgatoriu. 9. Îmi pare :dupã cum cred. 11. Cîtã gloatã : din cîte suflete sînt împrejurul nostru, nici unul nu e vrednicde vãzut ? 14. Nu ºtiu : „nu ºtiu dacã frumuseþea i-a fost mai mare, sau bunãtatea”. 15. Olimp :în cer, în Rai. Cununã : cununa sufletelor fericite. 16. Opreºte : „legile Purgatoriului nu ne

1 Nici pasul vorba ºi nici vorba pasulnu ni-l slãbea ; vorbind mergeam grãbiþiaºa ca-mpins de vînturi bune vasul.
4 Iar morþii-n jur din nou pãrînd muriþi,vãzîndu-mã cã-s viu, trãgeau mirarede mine-acum prin ochii lor scobiþi.
7 Iar eu, urmînd pornita cuvîntare :– „Din cauza celuilalt e mersul luimai lin de cum i-ar fi de-altfel, îmi pare.
10 Dar unde-o fi Picarda ? ªtii sã-mi spui ?ªi-n cîtã gloatã-n juru-ne s-adunãvrun vrednic de vãzut nici unul nu-i ?”.
13 – „O, sora mea, frumoasã ea ºi bunã,nu ºtiu ce-a fost mai mult, se veseleºteîn ’nalt Olimp purtînd a ei cununã !”
16 Aºa dintîi ºi-apoi : – „Nu ni s-opreºtepe-oricine sã-l numim, cãci deformatprin foame chipu-atît ni se poceºte.
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19 Acest de-aici (ºi-un duh mi-a arãtat)e Bonagiunt din Luca ; mai ’naintepuþin ºi-acel din toþi cel mai uscat,
22 Bisericii întregi i-a fost Pãrinte.Din Tours a fost ºi-n post o sã-ºi dezgroapeþiparii din Bolsena-n sos fierbinte”.
25 ªi pe-alþii mulþi mi-i arãtã de-aproape ;ºi-a fi numiþi plãcere le era,cãci toþi pãreau cu zîmbet sub pleoape.
28 Vãzui pe della Pilla cum uzadegeaba dinþii ; Bonifaciu, carehrãni pe-aºa de mulþi cu stola sa ;
31 pe sir Marchez, ce nu cu sete mare,a stat la Forli tot de cupe plineºi-n veci n-a fost sãtul, c-a fost atare.
34 Apoi cum preþuieºti ºi-alegi în fineaºa fãcui ºi eu cu cel din Luca,pãrînd de-altfel cã-l ºi cunosc mai bine.

26. a fost oricui (a). 28. Uzînd în darn mãselele (b). 34. Cum faci deci cînd priveºti...
Cum stai ºi vezi ºi-alegi (a). 35. Pe cel (a). 36. Cãci ºi pare mai (b).
opresc...”. Rãspunde la a doua întrebare a lui Dante : dacã printre ei e vreunul vrednic devãzut ? Nici în celelalte cercuri nu e oprit sufletelor de a-ºi arãta tovarãºii de chin, dar acoloar fi de prisos, cãci sufletele apar cu acelaºi chip ce l-au avut pe pãmînt. 20. Bonagiunt :Bonagiunta Orbiciani da Lucca, unul din poeþii din a doua jumãtate a secolului al XIII-lea,care trãia încã în 1296. Aparþine perioadei poeziei italiene dintre ªcoala sicilianã ºi „dulcelestil nou”, care a fost numitã perioada „ªcolii de tranziþie”. Mai mult decît tendinþa lui de aimita pe poeþii provensali, Dante îi imputã (De vulgari eloquentia, I, 13) cã a întrebuinþat înpoeziile sale „limba municipalã ºi nu pe cea literarã”, ºi mai ales îi imputã tonul bombasticºi lipsa de inspiraþie într-o formã prea artificialã. 21. Acel : papa Martin al IV-lea, care apãstorit de la 1281 la 1285. N-a fost din Tours, ci din Montpincé, dar Dante îl numeºte „dela Tours” fiindcã acolo a ocupat demnitatea de econom al catedralei. 24. Þiparii : un cronicarvechi ne povesteºte cã, fiindcã era foarte lacom de þipari, pe care îi fierbea în vin, pe mormîntullui s-au scris aceste douã versuri : „Gaudent anguillae, quia mortuus hic jacet ille/ qui quasi
morte reas excoriabat eas” („Se bucurã þiparii, cãci aici zace mort acela/ care îi jupuia ca ºicum s-ar fi fãcut vinovaþi de pedeapsa cu moartea”). Bolsena : lac lîngã Viterbo. 28. Pilla :Ubaldino dalla Pilla, fratele acelui cardinal Octavian degli Ubaldini, despre care e vorba în
Infernul, X, 120. Pilla e numele unui castel care aparþinea familiei Ubaldini din Mugello(regiune muntoasã a Toscanei). 29. Bonifaciu : Bonifazio dei Fieschi di Lavagna, arhiepiscopal Ravennei de la 1274 la 1295. Cf. Purgatoriul, XIX, 100 ºi urm. 30. Stola : în textul italian„rocco”, cuvînt al cãrui înþeles nu prea e clar. Trebuie sã corespundã cu „cîrjã”, dar cîrjã înitalieneºte se spune pastorale. Unii comentatori spun cã astfel se numea cîrja episcopului dinRavenna, din cauza unui turn (rock din jocul de ºah) pe care îl avea în vîrf. În orice caz, versultrebuie interpretat : „Pãstori pe aºa de mulþi cu cîrja sa”. 31. Sir Marchez : Marchese degliOrgogliosi din Forlì, vestit pentru beþiile lui. Ne povesteºte un cronicar cã, întrebîndu-ºipaharnicul ce se spune în lume despre el, acesta i-a rãspuns : „Se spune cã nu mai faceþialtceva decît sã beþi” ; iar dînsul îi rãspunse : „De ce nu spun cã mi-e sete totdeauna ?”. Nucu sete : nu se poate plînge cã i-a lipsit bãutura. 33. Atare : lacom. 34. Preþuieºti : dupã cumcineva, înainte de a alege, cîntãreºte valoarea lucrurilor, tot aºa ºi eu, dupã ce m-am gînditbine, am ales sã stau de vorbã cu Bonagiunta.
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37 Vorbea-n murmur, ºi nu ºtiu ce Gentucasimþii pe unde-i dã a lui sentinþãamarul chin ce-i mistuia nãluca.
40 – „Tu, cel ce-mi pari aºa de cu voinþãsã-mi spui ceva, fã voia ta-mplinitãºi-astîmpãrã ºi-a mea ºi-a ta dorinþã !”
43 – „Nãscut-o doamnã e, dar ne-nvãlitã,de-al cãrei drag iubitã va sã-þi fiecetatea mea, oricît e de hulitã.
46 Tu ai sã mergi cu-aceastã prorocie.ªi-al meu murmur de-þi fu spre vro eroareavea-vei fapta certã mãrturie.
49 Dar spune-mi drept, eºti tu acela oarece rime noi a scris ce-aºa vestirã :«O, voi, femei de-amor cunoscãtoare»?”.
52 Iar eu : – „Sînt unul care cînd mã-nspirãamorul, îmi notez, ºi-n urma lui,ce-mi cîntã el eu cînt apoi pe lirã”.
55 – „Acum vãd, frate, ce departe fui,ºi eu ºi Iacob ºi Ghiton, ca minede noul stil frumos, de care-mi spui.

38. în locul unde-a sa sentinþã (a). 38-39. Simþi pe unde-ºi simte... ; pe unde simte
suferinþa/ Ce-i dã ãst chin (b). 40. O suflet ce pari (a). 43. Cu-al nunþii vãl ce
face-þi-va plãcere (a). 49-50. pe-acela-l vãd eu oare/ Ce nouã rime-a scos (a). 54. Ce-mi
cîntã-n suflet cînt ºi eu (a). 55-57. Ah frate-mi zise el acum vãd nodul/ Ce-opri pe
Iacob pe Guiton ºi mine/ Dincoa de noul stil cui fuºi isvodul (b).
37. Gentuca : nu prea ºtim multe despre aceastã doamnã, a cãrei amintire plãcutã s-areflectat ºi asupra oraºului în care o cunoscu Dante. Dupã studii recente, apare posibilã oidentificare a ei cu Gentucca Morla, încã foarte tînãrã în 1317 ºi mãritatã cu un Coscio daFondora. În nici un caz nu poate fi vorba de o femeie iubitã de Dante, care avea 50 de ani cînda fost la Lucca, ci de o doamnã a cãrei gingaºã primire o rãsplãteºte Dante aici în Purgatoriucu aceste cuvinte de simpatie. 38. Pe unde : pe gurã, unde sufletul chinuit simþea mai amarchinul pãcatului lãcomiei. 43. O doamnã : Gentucca. Ne-nvãlitã : nemãritatã. Cf. Purgatoriul,VIII, 74. Femeile mãritate aveau tîmplele, obrajii ºi bãrbia acoperite de un vãl numit benda.În 1267 a fost decretat la San Gemignano cã femeile mãritate care poartã benzi sã poarte încap panglici de in sau de mãtase curatã, fãrã aur, argint sau mãrgãritar. 45. Cetatea mea :Lucca. Hulitã : cf. Infernul, XXI, 41, unde Dante nu prea aduce laude acestui oraº. Se vedecã, între timp, s-a întîmplat ceva, anume cunoºtinþa Gentucãi, care a rãsfrînt o luminã nouãasupra amintirii pe care Dante o pãstreazã acestui oraº. 50. Rime noi : nu face aluzie laºcoala poeticã a „dulcelui stil nou”, care nu fu pornitã de el, ci de Guido Guinizelli, ci facealuzie la poeziile ce cuprind lauda extaticã a Beatricei ºi care încep cu canþona Donne ch’avete
intelletto d’amore, care reprezintã o noutate chiar în timpul „dulcelui stil nou”. 52. Mã-nspirã :cu aceastã profesiune de credinþã poeticã, Dante opune artificialitãþii poeþilor din ªcoalasicilianã, inspiraþia ºi sinceritatea noii ºcoli întemeiate de Guido Guinizelli la Bologna ºitrecute în Toscana cu Guido Cavalcanti. 56. Iacob : Giacomo da Lentino, „notar” al lui Frederical II-lea ºi unul dintre cei mai vechi (secolul al XIII-lea) poeþi ai ªcolii siciliene. Cu toate cãa imitat foarte de aproape pe poeþii provensali, totuºi ici ºi colo are ºi accente de sinceritate
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58 Eu vãd cum pana voastrã strîns se þinepe urma celui ce dicteazã-n voi,cum pana noastrã n-a fãcut, vezi bine !
61 Ci-n stil nu pot vedea un soi ºi-alt soi,cîþi vrînd sã placã toate le-afecteazã.”ªi ca ºi mulþãmit tãcu apoi.
64 Precum cocorii ce la Nil ierneazãs-adun-aori în stol ºi-apoi în zborulgrãbit al lor în ºir se-ndepãrteazã,
67 aºa fãcu ºi-aici întreg poporul.Întorºi spre dreapta i-am vãzut cum pasã,fãcîndu-i iuþi ºi foamea lor ºi dorul.
70 ªi cum un om trudit de-alerg îºi lasãpe soþi sã meargã, pînã ce-ºi mai curmã,pãºind încet, înecul ce-l apasã,
73 aºa lãsînd sã treacã sfînta turmãFores, venea cu mine-n rînd mereu.– „Cînd am sã te revãd ?” – îmi zise-n urmã.
76 – „Ce zile-am de trãit – am zis – ºtiu eu ?Dar n-o sã-ntorc cu-atît de iuþi vîntrele,spre-a nu fi-ntîi la mal cu dorul meu.
79 Cãci locul cel ursit vieþii melese pare-urnit spre-o jalnicã ruinãdin zi în zi mereu cãzînd în rele !”

64. Deci cum (a). 65. iau sborul (b). 66. pe sus (a). 67. Cu mult mai (b). 68. Cã-ntorºi,
vãzui cum ºi (b). 69. Grãbite ºi prin (b). 70. mers (a). Prin buna vrere (b). 75. ªi
cînd te-om revedea ? (a). 76. vorbii ºtiu (a). 77-78. Dar nu mã voi întoarce-atît de
iute/ [La mal] Cu vrerea,-ntîi... (b). 79. în care-am postul (a).
ºi mai ales o mare îndemînare în mînuirea formei. Ghiton : Guittone d’Arezzo (1220-1294),foarte învãþat ºi meºteºugit autor de poezii de dragoste ºi morale, dar aproape cu desãvîrºirelipsit de inspiraþie ºi imitator prea servil al provensalilor. Aparþine acelei ºcoli toscane de tran-ziþie între ªcoala sicilianã ºi „dulcele stil nou”. 57. Noul stil frumos : caracteristicile acesteiºcoli, care ºi-a luat numele din acest vers al lui Dante, sînt sinceritatea inspiraþiei ºi oconcepþie nouã a iubirii, nu mai curat cavalereascã ca a provensalilor, dar socotitã „ca odorinþã de perfecþie moralã, trezitã, într-o inimã aleasã, de frumuseþea femininã socotitã cao razã a frumuseþii divine”. Despre raporturile sale cu ªcoala sicilianã ºi despre chestia dacãreprezintã o reacþie sau mai degrabã o evoluþie a acesteia, cf. Ramiro Ortiz, „Dulcele stil nou”,în Viaþa nouã din 1913. 59. Celui : zeului iubirii. 61. Ci-n stil : textul italian spune : „ºi cinese aºazã sã priveascã de departe nu mai vede de la un stil la celãlalt”, adicã : „Sînt aºa dedeparte unul de altul, cum e cerul de pãmînt”. Coºbuc interpreteazã : „Cîþi scriu afectat, vrîndsã placã, nu pot sã facã diferenþã între stil ºi stil”. 64. Aori : uneori. 68. Cum pasã : cum trec,cum merg. 69. Dorul : dorul pomului. 71-72. Curmã... înecul : îºi potoleºte oboseala, gîfîiala.73. Turmã : sfîntã ceatã. Cît despre ciudãþenia cu totul medievalã ºi dantescã a expresiei, amatras de mai multe ori atenþia cititorului asupra unor astfel de imagini, ca de pildã aceea din
Purgatoriu, XXVI, 128-129, unde în loc de Rai se spune : „mînãstirea unde Cristos e stareþ”.77. N-o sã : n-am sã mã întorc aºa de iute cum mi-este dorinþa. 79. Locul : Florenþa.
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82 – „Deci mergi ! – a zis. Pe cel mai plin de vinãde coada unei bestii-l vãd eu trasspre valea-n veci lipsitã de luminã ;
85 sporeºte-al bestiei mers din pas în pascrescînd mereu, pînã-i striveºte toateºi-l vãd un trup diform pe cîmp rãmas.
88 N-au mult a se-nvîrti aceste roate –ºi-n sus privi spre cer – ºi fi-þi-va clarce vorba mea sã-þi spuie-acum nu poate.
91 Te las acum, cãci nouã-ntr-ãst hotarni-e timpul scump, aºa de scump tot stropul,ºi-l pierd prea mult, pe-un pas cu tine rar.”
94 Cum prinde-un ins din stol ades galopul,ieºind din rarul trap de cãlãraºi,al primei lupte-onor fiindu-i scopul,
97 aºa porni ºi el cu grabnici paºi,iar eu rãmasei cu-acei doi cu mintece-au fost ai lumii-atît de mari fruntaºi.
100 Cînd fu-n adînc intrat acu ’nainte,cã ochii mei îl urmãreau, precumcu mintea-i urmãream a lui cuvinte,
103 vãzui alt pom, ºi nu departe,-n drumcu ramuri verzi frumoase ºi-ncãrcatespre care ne-ntorsesem chiar acum.
106 Vãzui popor cu mîinile ’nãlþatestrigînd nu-º’ ce spre fructul neajuns ;cum pruncul dornic ºi flãmînd se zbate,

83. Vi-l vãd de (a). 84. Spre valea unde nu-i desvinovare (b). 86. Cea ce bate-oricare
vinã (b). 87. ªi-un trup (a). 90. Ce-acuma a-þi spune-n vorbe (a). 94. aori un (a).
97. repezi (a). 100. deci (a). 101. ªi fui cu ochii (a). 101-102. ªi-astfel cu ochii-l
urmãriam precum/ Urmam cu mintea spusele-i cuvinte (b). 105. noi ne-ntoarsem (a).
107. oriunde (a).
82. Deci : dacã e aºa, nu mai pierde timp stînd degeaba, ci urmeazã-þi cãlãtoria. Pe cel : înce priveºte pe Corso Donati, din vina cãruia Florenþa e urnitã spre ruinã, îl voi vedea pedepsitpeste puþin pentru toate pãcatele sale. Face aluzie la moartea lui Corso, care s-a întîmplatîn 1308, deci cu opt ani dupã data închipuitã a Comediei. Urmãrit de cavalerii catalani dinserviciul comunei ºi fãcut prizonier, a încercat sã fugã aruncîndu-se de pe cal, dar un piciorrãmînîndu-i prins în scarã, calul l-a tîrît mult timp, pînã cînd, ajuns de cei ce-l urmãreau, afost omorît. 84. Valea : Infernul. 88. Roate : cerurile care cu învîrtirea lor mãsoarã vremea.92. Stropul : orice picãturã de timp. 96. Onor : cu dorinþa de a avea cinstea sã fie cel dintîicare sã loveascã în duºman. 98. Cu minte : înþelepþi. 99. Fruntaºi : în text : „maniscalchi”,care înseamnã o slujbã la curte corespunzãtoare cu „mare stolnic”. Alt exemplu de expresiecurat medievalã, care nouã modernilor ne pare ciudatã. 100. Intrat : „cînd s-a îndepãrtat atît,încît ochii mei cu greu îl zãreau, tot aºa cum, puþin mai înainte, mintea mea cu greu îipricepea cuvintele...”. 103. Alt pom : un vlãstar al pomului binelui ºi rãului, contrapuspomului din cîntul XXII, 131-132. 106. Popor : tot lacomii, dar aici asistãm la pedeapsa lor.
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109 iar cel rugat nu-i dã nici un rãspuns,ci ºi mai mult dorinþa spre-a i-o-ncingeridic-obiectul vrut, nu-l þine-ascuns.
112 ªi ca-nºelaþi, plecau fãr-a-l atinge.Iar noi sosirãm ºi la pomu-acelce-atîtea rugi ºi-atîta plîns respinge.
115 – „Pe-alt mal urmaþi, ºi vã feriþi de el ;de Eva smultul pom acesta nu e,ci e mai sus, ºi-acesta-i e surcel.”
118 Din crengi nu-º’ cine-aºa-ncepu sã spuie.Trecurãm deci, poeþii dragi ºi eu,pe-alt mal, lipiþi de partea care suie.
121 Zicea din pom : – „Aminte-aveþi mereupe cei în nori nãscuþi, cum beþi, miºeiicu duplu piept s-oºtirã cu Teseu,
124 ºi bînd cum s-arãtarã slabi iudeiiºi nu-i vru Gedeon tovarãºi, cîndvenea din culmi sã-ntîmpine madeii !”.
127 Lipiþi de-acel pãrete-acum mergînd,pãcate ce-au intrat prin guri, urmatede-aºa de-amar cîºtig, noi ascultînd,
130 ºi-apoi în largul cãii descurcate,privind fãr-a vorbi vro vorbã frîntã,fãcurãm paºi vro mie, cînd deodatã :
133 – „Ce-umblaþi voi trei ºi singuri, fãr’ de þîntã ?” –ne zise-un glas, ºi-am tresãrit acu,cum sare-un cal fricos cînd se-nspãimîntã.
136 ’Nãlþai deci capul ca sã vãd ce fu ;ºi-n veci cuptorul roºii-aºa nu facemetale-ori sticlã, ºi nici lucii nu,

124. Cum bînd (a). 128. ªi culpe a (a). 132. strigãte (a). 134. Cuvinte m-au fãcut
sã sar (a). ce mã fãcu (a). 137. roºu-aºa cuptor (a).
111. Ascuns : i-l aratã, dar nu i-l dã, cum ne jucãm cu copiii. 117. Surcel : vlãstar. 120. Partea :de partea în care se ridicã muntele. 122. În nori : centaurii (cf. Infernul, XII, 56), nãscuþi dindragostea regelui labiþilor cu un nour cu înfãþiºarea zeiþei Iunona. Beþi : cf. Metamorphoses,XII, 210-535, unde se povesteºte cum centaurii, poftiþi la nunta lui Piritou cu Hipodamia, seîmbãtarã ºi încercarã sã rãpeascã pe mireasã ºi pe celelalte femei. 123. Duplu : de om ºi decal (cf. ºi Infernul, XII, 57-72). S-oºtirã : la aceeaºi nuntã, cînd Teseu îi pedepsi pentru îndrãz-neala lor. 124. Iudeii : cf. Judecãtorii, VII, 5-7, unde se povesteºte cum Gedeon, pornindîmpotriva madianiþilor, alese pentru aceastã expediþie numai pe acei soldaþi care, cînd ajun-serã însetaþi pe malul unui rîu, nu se aplecarã sã bea, ci bãurã stînd în picioare ºi luînd apaîn pumni. „Gedeon a pogorît poporul la apã, ºi Domnul a zis lui Gedeon : «Pe toþi cei ce vorlimpãi apa stînd în picioare ºi ducînd-o la gurã cu mîna, sã-i desparþi de toþi cei ce vor beaapã din genunchi». 128. Pãcate : depinde de „ascultînd” din versul urmãtor. 130. Largul : secontrapune la „lipiþi de-acel pãrete” din versul 127. Se lipiserã de perete din cauza pomuluicare împiedica trecerea. Acum drumul se lãrgeºte. 131. Frîntã : nimic, nici mãcar o frînturãde vorbã. 138. Lucii : „ºi nici nu le face aºa de strãlucitoare”.
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139 ca unul ce ne zise : – „De vã places-urcaþi în sus, cotiþi acum spre mine,pe-aici se duc acei ce merg spre pace !”.
142 Orbit de-aspectul lui m-am dat în fineîn dosu-acelor mari învãþãtori,ca omul ce-ascultînd din spate-þi vine.
145 ªi cum, eroldul umedelor zori,o boare-n mai, adie-aducãtoarede-un plin miros de ierburi ºi de flori,
148 aºa simþii pe fruntea mea o boare,simþeam ºi-a penelor bãtaie linãcu mult miros de-ambrozie-adietoare.
151 Iar el zicea : – „Ferice, cui luminãdin graþie-i veni, sã n-aibã pieptulrobit de pofta gurii-apururi plinã,
154 ci-o foame-atîtã cîtã e cu dreptul”.

142. M-am strîns, orbit de-alborile-i divine (a). 144. în dos îþi (a). Ca unul ce-ascultã
în urmã-þi vine (b). 149. de-aripi (a).
139. Unul : e îngerul abstinenþei, virtutea contrarã lãcomiei. 144. Ascultînd : care mergefãrã a se folosi de ochi, ci cãlãuzit numai de auz. Din spate : te urmeazã. Dante, orbit delumina îngerului, nu mai vede pe cãlãuzele lui, ci le urmeazã ca ºi acela care nu vede, darse lasã condus de auz. 149. Penelor : vîntul ºi mireasma aripilor îngereºti, care îi ºterg depe frunte cel de-al ºaselea P. Virgil spusese numai (Eneida, I, 403) : „ambrosiaeque comae
divinum vertice odorem spiravere” ; Dante ia de la el imaginea ambroziei, dar îi adaugã ºi peaceea cu mult mai potrivitã sensibilitãþii moderne ºi mai universalã, a boarei parfumate carevesteºte întoarcerea primãverii. Nimic mai poetic ca acel miros fraged ºi aº zice aproapevegetal, nu numai al „florilor”, dar ºi al „ierburilor”.
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Cîntul XXV
Înspre brîul al ºaptelea,al desfrînaþilor

Îndoiala lui Dante (1-33)  Staþiu explicãlui Dante doctrina zãmislirii fiinþei ome-
neºti (34-108)  Sosirea în brîul desfrîna-þilor ºi pilde de castitate (109-139)

8. fund al ei (a). 9. Desparte-astfel un ºir pe cei ce-o sue (a). 13. Cu-aprinsã vrere (a).
15. dispus (a). 16. ªi-atunci (a).
1. Un timp : un ceas atît de înaintat. 2. Rãgaz : nu admitea întîrziere. Viþel : Soarele trecusede meridianul Purgatoriului (al zilei miez), lãsîndu-l în zodia Taurului, pe cînd meridianulnopþii era în zodia Scorpiei. Trecuserã deci douã ceasuri dupã amiazã. 4. Cum : „dupã acumomul mînat de o nevoie neînduratã îºi grãbeºte pasul ºi nu se opreºte orice-ar pãþi, tot aºaºi noi...”. 9. Înºirã : silindu-i sã meargã unul dupã altul. 12. Sã-i : sã i se lase în jos (aripile).13. Cu vrere : cu o dorinþã tot atît de mare ca ºi de ºovãitoare de teama de a nu pune luiVirgil o întrebare nesocotitã. 14. Gestul : al buzelor care se pregãtesc pentru vorbire. 16. Cutoatã : graba drumului nu a împiedicat pe Virgil sã bage de seamã dorinþa lui Dante de a-lîntreba despre îndoiala care i-a încolþit în suflet. 17-18. Arc... fier : „lasã sã iasã din gura tacuvintele pe care doreºti atîta sã le spui, încît rãbdarea ta (ca un arc întins pînã la fier) aatins marginile”.

1 Era pe-un timp cînd drumul nu ne da
rãgaz, cãci soarele-n Viþel lãsat-a
al zilei miez, ºi-n Scorpie-al nopþii sta ;

4 cum nu stã omul deci, cînd ne-ndurata
nevoie-l mînã grabã-n mers sã puie
ºi-orice-ar pãþi, de toate este gata,

7 aºa intrînd ºi noi pe cãrãruie
mergeam în ºir, urcînd acea strîmtoare
ce-n lung înºirã ori pe cîþi o suie.

10 ªi cum întinde-aripi, dorind sã zboare,
al berzei pui, ci ne-ndrãznind sã batã
din ele-apoi, le lasã sã-i scoboare ;

13 cu vrere-aprins-aºa, ºi-aºa ’necatã,
sã-ntreb fui eu, pînã la gestul cum
îl face-acel decis sã-nceap-odatã.

16 Cu toatã graba noastrã pe-acel drum
Virgil mi-a zis : – „Al vorbei arc, pe care
l-ai tins pînã la fier, desfã-l acum !”.
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19 Deschisei gura deci cu-ncredinþare
ºi-am zis : – „Cum pot aici slãbi, pãrinte,
cînd n-au nici o nevoie de mîncare ?”.

22 – „De Meleagru de-þi aduci aminte,
cã-n timp ce-ardea un lemn, ardea ºi el :ce-acum þi-e-n dos, atunci þi-ar fi ’nainte.

25 ªi-apoi gîndind cã-n oriºicare fel
te miºti, tu-þi miºti ºi chipul în oglindã,
tu n-ai întinde arc spre-atare þel.

28 Dar vreau ca dorul tãu sfîrºit sã prindã :e Staþiu-aici, ºi-l chem ºi-l rog acu
pe ranã-þi plastru-alinãtor sã-ntindã.”

31 Iar Staþiu-atunci : – „De-ncerc unde eºti tu,
eterne lucruri sã-i explic, drept scuzã
sã-mi fie deci, cã nu pot zice nu”.

34 ªi-aºa-nceput-a : – „Mintea ta s-auzã
atent ce spui, ºi celor întrebate
avea-vei spre-adevãr o cãlãuzã.

37 Un sînge-ales ce vinele-nsetate
nicicînd nu-l beau, ºi deci prisos devine,
ca dup-un prînz ºi restul de bucate,

22. De ai, mi-a zis, pe Meleagru-aminte (a). 23. Cum perea-n buºtean (b). 26. te
miºti, a ta imaginã-n oglindã (A). Am introdus în text varianta (a) pentru a com-pleta sensul. 39. Ca ºi la masã (a).
20. Slãbi : e vorba de lacomi, pe care i-am vãzut slãbiþi de foame ºi de sete, din cauza pofteinesatisfãcute pentru roadele pomului fermecat ºi pentru apa rãcoroasã care cade peste ei.22. Meleagru : a cãrui viaþã era ursitã sã se stingã împreunã cu focul unui lemn aprins înceasul naºterii lui. Cf. Metamorphoses, VIII, 261 ºi urm. 24. -n dos : necunoscut, obscur,îndoielnic. ’nainte : cunoscut, clar, vãdit. 26. Chipul : trupul aerian, cu care sufletele sîntîmbrãcate în viaþa de dincolo de mormînt, oglindeºte în sine sentimentele triste sau vesele alesufletului, dupã cum chipul oglindit reproduce miºcãrile persoanei reale. 30. Ranã : dorinþã.Plastru : satisfacerea, împlinirea dorinþei. 31. Staþiu : se adreseazã lui Virgil ºi îi cere iertarecã vorbeºte în locul lui. 37. Un sînge : începe aici expunerea doctrinei aristotelice ºi tomiste(a Sfîntului Toma) despre zãmislirea trupului omenesc ºi despre încolþirea sufletului în el.Dupã foarte clara expunere a lui Tommaseo, aceastã doctrinã se poate rezuma astfel : „Sîngeledestinat zãmislirii e un sînge desãvîrºit, care nu trece sã circule în vine (nu e atras de ele,ca ºi cum ar fi însetate de el), ci rãmîne ca o hranã nemistuitã ºi e pãstrat pentru trebuinþeºi vremuri mai bune. Acest sînge, care, la drept vorbind, nu e încã sînge, capãtã în inimãvirtutea plasticã aptã sã formeze toate membrele trupului omenesc. Acest sînge, care e ca unfel de spumã a sîngelui, mistuit prin vasele sale proprii, se coboarã cãtre organele generaþieiºi de-acolo cade, într-un vas organic, peste sîngele femeii. Acolo se adunã sãmînþa fecundã ºimucoasa : aceasta din urmã e pasivã, pe cînd cealaltã e activã, ca una ce a fost stoarsã dinspuma sîngelui ºi din inimã ºi deci de douã ori desãvîrºitã ; ºi aºa contopit, principiul activîncepe a acþiona, concentrînd mai întîi acea hranã pe care o gãseºte în femeie ºi cãreia îi dãconsistenþã ca unei materii, pe care el va imprima pecetea sa. Virtutea activã a germenuluidevine în acea materie suflet vegetativ cum este în plante, cu deosebire cã în acestea repre-zintã ultima desãvîrºire a vieþii, iar în animal de-abia prima treaptã. Urmînd virtutea activãîn operaþia sa, acea materie însufleþitã se miºcã ºi simte, dar miºcarea ei este totuºi lãuntricã,cum ar fi aceea a unei scoici sau a unui coral, ºi acum încep sã se orînduiascã puterile vieþiiîn diferitele organe, care sînt conþinute în germen ºi sînt totuºi distincte”.
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40 ia-n inimã puteri ce-s genuine
spre-a naºte-umane membre cum e care
aleargã, spre-a nutri pe-acestea,-n vine.

43 Din nou digest scoboarã-n locul care
mai bine e sã nu mai fie spus
în vas firesc pe-alt sînge-apoi el sare.

46 ªi unul pe-altul se pãtrund, dispus
sã rabde unul, ºi-altul sã lucreze,
prin locul cel perfect de-unde-i adus.

49 ªi-unit cu-acela-ncepe s-opereze ;încheagã-ntîi ºi-n sineºi întãritã
materia lui o face sã vieze.

52 Activa parte, viaþã devenitã,
ca-n plante e, cu diferenþa stãrii
cã-n plante e pe drum, ºi-n om sositã.

55 Lucreaz-apoi atît, ca fungul mãrii,
miºcîndu-se simþind, ºi-organizeazã
puteri cãror sãmînþã li-e lucrãrii.

58 Se-ntinde-acum virtutea, se-ntrãmeazã
acea ce dintr-al tatei sînge vine
prin care firea membre le formeazã.

61 Dar cum din animal copil devine,
tu nu vezi încã, iar aici greºeºte
ºi-un mult mai înþelept om decît tine,

64 cãci primul intelect îl osebeºte
de viaþa noastr-a lui învãþãturã,
fiindc-organ vãzut el nu-i gãseºte.

41. este acela (a). atare (a). membre de-om (b). 42-43. Oricãrui membru-uman, la
fel cum are/ ªi-acel ce le da hrana-n mers prin vine (b). 44. Mai bine-l taci decît
sã fie (a). 57. li-e germene-al (a). 60. mãdulãri (a). 66. lui (a).
40. Genuine : în text : potrivite. 41. Care : „sîngele acela care...”. 42. Pe-acestea : membrele.43. Digest : mistuit, adicã sîngele ales de care a fost vorba mai sus. Locul : „locum genera-
tionis”, cum spune Aristotel în De generatione animalium. Cf. Convivio, IV, 21 : „cînd sãmînþaomeneascã cade în vasul sãu firesc, adicã în mitrã”. 47. Unul : sîngele femeii. 48. Locul :inima. 54. Pe drum : se opreºte la o fazã inferioarã de vitalitate. Sositã : aceeaºi vitalitateîn om ajunge la gradul cel mai înalt de dezvoltare, la faza ultimã. 55. Fungul : se face aluziela acele zoofite care reprezintã ca un fel de trecere între regnul vegetal ºi cel animal. Uncomentator vechi (Iacopo della Lana) ne spune : „Fungul mãrii e o coagulaþie materialã, carese formeazã în mare ºi care simte ºi se miºcã, însã nu e organicã”. 57. Cãror : a se construi :„lucrãrii cãrora li-e sãmînþã”, adicã acele facultãþi ale cãror principii le cuprinde în sine virtu-tea animalã. 60. Prin care : prin care virtutea creatoare. 61-78 : urmîndu-ºi expunerea sa,Staþiu „aratã lui Dante cînd ºi în ce fel intrã în fãt sufletul raþional, care e suflat în el de cãtreDumnezeu, imediat ce i s-a format creierul. De abia coborît în noua fiinþã, acest suflet atragecãtre sine ºi sufletul vegetativ ºi senzitiv ºi formeazã cu el o unitate indisolubilã” (Steiner).62. Greºeºte : face aluzie la teoriile filosofului arab Averroes (cf. Infernul, IV, 144), carecredea cã puterea intelectualã este despãrþitã de suflet. 64. Osebeºte : Averroes.
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67 Tu prinde-mi adevãrul clar din gurã
ºi aflã faptul cã-ntr-un fãt de-ndatã
ce-au creierii deplin-a lor structurã,

70 voios de-atîta art-a firii, catã
motorul prim spre el ºi-ntr-însul pune
duh nou, plin de putere, care-ntratã

73 atrage-n ea ce-aci gãsi-n acþiune
ºi-un singur suflet fac aºa, ºi-atare
trãieºte, simte ºi de-al sãu dispune.

76 ªi ca sã n-ai de cîte-þi spui mirare,
vezi caldul soare cum devine vin,
unit cu sucul care viþa-l are.

79 Iar cînd Lachesis nu mai are in,
el las-a cãrnii hainã, ºi-n virtute
ºi-umanu-l ia cu el ºi ce-i divin.

82 Puterile din simþuri stau ca mute ;memoria, mintea, vrerea i-au rãmas
ºi-n actul lor cu mult sînt mai acute.

85 De sineºi cade-atunci, fãr’ de popas,
pe-un mal din douã, dar nici el nu ºtie,
ºi-aci-ºi cunoaºte-ntîi al sorþii pas.

88 ªi-ndat-apoi ce-un loc îl circumscrie,
puterea vie-n juru-i radiazã
aºa ºi-atît ca-n trup în lumea vie.

91 ªi-aºa cum, plin de ploi, cînd reflecteazã
vãzduhu-n el pe Feb ce strãluceºte,
în multe feþe-ornat se coloreazã,

94 vecinul aer tot aºa primeºte
ºi-aici o formã, cum i-o face-n stare
prin sineºi duhul care-n el s-opreºte.

74. ºi-acesta-i care (a). 82. Iar alte-ori cari puteri rãmîn ca (b).
71. Motorul prim : a se construi : „Motorul prim (Dumnezeu), de îndatã ce creierii au struc-tura lor deplinã, voios de atîta artã a firii, priveºte spre el (fãt)”. 73. -n acþiune : activ, adicãsufletul vegetativ ºi senzitiv. 75. Dispune : poate reflecta în sine, poate sã se gîndeascãºi sã se cunoascã, fapte proprii sufletului raþional. 79. Lachesis : Parca ce toarce firul vieþii.80. -n virtute : ducînd cu el, virtual, toate facultãþile, ºi cele care i-au fost date direct deDumnezeu, ºi cele cãpãtate de la fire. 82. Mute : dupã moarte, facultãþile trupeºti (ca vãzul,tactul, auzul) rãmîn incapabile de a reacþiona, fiind despãrþite de organele lor. 86. Un mal : peunul din cele douã maluri : sau pe cel al Tibrului, unde se adunã sufletele ce vor merge înPurgatoriu, sau pe cel al Aheronului, unde se adunã acelea care au fost osîndite pentru Iad.87. Al sorþii pas : drumul ce i-a fost hãrãzit. 88. Circumscrie : îl cuprinde, îl adãposteºte.89. Vie : vitalã. 92. Feb : Soarele. 94. Vecinul : aerul dimprejurul sufletului lipsit de corp.95. Stare : felul.
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97 ªi-apoi, asemeni unei flacãri care
urmeazã pe-al sãu foc oricum se mutã,
aºa pe-un spirit noua sa-ntrupare.

100 De-aici el prinde viaþa cea pãrutã
cui umbrã-i zici ; ºi-apoi de-acolea vine
oricare simþ, chiar vãz, i se-mprumutã ;

103 de-aici avem ºi lacrimi ºi suspine
de-aici avem cuvinte ºi zîmbiri,
pe cum pe munte-aici vãzut-ai bine.

106 ªi-apoi dupã dorinþe-ori îmboldiri
de-altfel, ia umbrã varia sa figurã
ºi-aceasta-i cauza marii tale-uimiri.”

109 Eram acum la ultima-ntorsurã
la dreapta-ntorºi, cînd iarãºi îndreptate
spre altã grij-a noastre gînduri furã.

112 Din coast-aici ies flacãri aruncate,
cornicea îns-aduce-un vînt din ea
ce-n sus le-mpinge ºi din ea le-abate.

115 Prin strîmtul loc ferit deci trebuia
sã mergem rînd pe rînd ; eu, plin de fricã,
de foc aici, ºi-aici de-a nu cãdea.

118 – „Se cade-acum – aºa-ncepu sã zicã –
privirilor în frîu sã le þii jocul,
cãci lesne cazi printr-o greºealã micã.”

121 Summae Deus clementiae, din focul
acel cumplit eu auzeam cîntînd,
încît silit mã-ntoarsei sã vãd locul.

98. flãcãrilor focul lor (a). 105. aici pe deal (a). 107. soiu ? (a). 108. cã te miri (a).
110. ºi-ntorºi (A), corectat ca în text. 119. Sã-i þii de-acum în frîu privirei jocul (a).
120. Cãci lesne poþi sã cazi pentru-o nimicã (b).
99. Aºa : dupã cum flacãra urmeazã pretutindeni focul din care ia fiinþã, tot aºa urmeazãsufletele ºi acest trup aerian (noua sa-ntrupare). 100. Pãrutã : aparentã. 102. -mprumutã :în text : „se formeazã”. 103. Avem : noi, sufletele. 105. Pe munte : strãbãtînd Purgatoriul.108. Uimiri : iatã unde vrea sã ajungã Staþiu : sã explice adicã lui Dante de ce lacomii dinacest brîu apar slabi cu toate cã nu au trup ºi n-au deci nevoie de nici o hranã. Slãbiciuneatrupurilor lor se explicã prin faptul cã umbra dã expresie sensibilã poftelor, dorinþelor ºisimþãmintelor pe care le încearcã sufletul. 109. Ultima : brîul al ºaptelea ºi ultimul dinPurgatoriu, în care se ispãºeºte pãcatul desfrînãrii. 114. Din ea : de la ea, de la cornice.Flãcãrile care pornesc din coasta muntelui, cînd ajung la marginea drumului, sînt aruncateînapoi de un vînt care bate înspre coasta muntelui. 115. Ferit : marginea exterioarã a brîului,unde, din cauza vîntului, nu ajungeau flãcãrile. 117. Cãdea : în brîul de dedesubt. 120. Cazi :ºi în sens literal, ºi în sens alegoric, fiindcã, dupã teoriile de iubire ale tratatiºtilor medievali,rãsfrînte în poeziile lui Iacopo Mostacci, Iacopo da Lentino ºi Pier della Vigna : „Iubirea e odorinþã care vine de la inimã prin îmbelºugarea de mare plãcere : ºi ochii fac sã nascã mai
întîi iubirea, dar inima îi dã apoi hrãnire”. 121. Summae : imnul care se cîntã în bisericã la
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124 ªi duhuri am vãzut prin foc umblînd,
de-aceea paºii lor ºi-ai mei, ºi iarã
pe-ai lor sã-i vãd eu mã-ntorceam pe rînd.

127 Iar cînd sfîrºirã imnul lor, strigarã,
[cu glasul plin : – „Eu nu cunosc bãrbat”]
ºi-ncet apoi cu toþii-l repetarã.

130 Sfîrºindu-l, au strigat din nou : – „A stat
Diana-n crîng, gonind-o pe Helice,
Cînd stropi de-otrav-a Venerii-a gustat !”.

133 ªi iar cîntarã imnul lor ferice
slãvind bãrbaþi, femei fãr’ de prihanã,
precum ºi taina ºi virtutea zice.

136 Cît timp îºi ard cu foc avuta ranã,
ãst mod, cred eu, de-ajuns e pentru ele :cu-atare cazne ºi cu-atare hranã

139 ºi cea din urmã culpã sã ºi-o spele.

128. „Bãrbat eu nu cunosc”, cu glasul plin din (A) a fost trecut ca variantã ºiînlocuit cu un vers care dã rimã ºi care fusese în intenþia poetului : bãrbat esubliniat în text ºi trebuia probabil sã ia locul de mai sus.
utrenia de sîmbãtã, unde, printre altele, credincioºii cer de la Dumnezeu harul castitãþii.Acest imn însã începe cam altfel : „Summae parens sapientiae”. Se vede cã Dante a fãcutconfuzie între douã imnuri care încep aproape la fel ºi dintre care cel pe care îl citeazã n-arenimic de-a face cu castitatea. 125. Paºii : a se construi : „De aceea mã întorceam pe rînd sãvãd paºii lor ºi pe-ai mei ºi iar pe-ai lor...”. Ai mei : de fricã sã nu cad. 128. Bãrbat : ca deobicei, în acest brîu se aud strigîndu-se pilde de virtutea contrarã pãcatului ispãºit în el.Prima pildã de castitate e cea a Sfintei Fecioare. Cf. Luca, I, 34 : „Maria a zis îngerului : «Cumse va face lucrul acesta ? Cãci eu nu ºtiu de bãrbat»”. 131. Diana : cf. Metamorphoses, II,401-530. Se povesteºte cum Diana, aflînd cã una din nimfele sale fusese sedusã de Jupiter,o alungase de la ea ºi dintre celelalte nimfe ce o însoþeau. Diana e pusã aici ca simbolul cas-titãþii, fiindcã s-a mulþumit cu îndeletnicirea vînãtoarei, ferindu-se de dragoste. 135. Taina :taina cãsãtoriei. 136. Ranã : pãcatul, considerat ca o ranã a sufletului. 138. Hranã : hranasufleteascã a pildelor de castitate, prin care sînt îndemnate a-ºi suferi caznele ispãºirii. 139. Dinurmã : pãcatul desfrîului, ultimul din Purgatoriu, unde mãrimea pãcatelor merge descrescîndde la bazã spre vîrf ; invers decît în Infern, unde creºte mereu de la intrare spre fund.
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Cîntul XXVI
Brîul al ºaptelea : desfrînaþii

Sufletele bagã de seamã cã Dante e viuºi-l roagã sã se destãinuiascã lor (1-24) Cele douã cete de desfrînaþi (25-39) Pilde de desfrîu (40-90)  GuidoGuinizelli ºi trubadurul Arnaut Daniel(91-148)

9. Cã numai spre-ast-aveam în (b). 11. începurã (b). 13. Pe cît puturã (b).s-apropiarã (a). 15. ...amarã (a). din focul sãu de-arsurã (b). 16-20. Tu cel dinurmã, nu cu dinadinsul/ Spre-a fi lenos, dar cel mai mic fiind,/ Te rog eu, cel defoc ºi sete-aprinsul,/ ªi nu-s eu singur care-aºtept dorind,/ Ci toþi avem de-a ºtimai mare sete (b). 18. eu cel de foc (a).
3. Sfatul : ca bunã cãlãuzã, Virgil atrage atenþia lui Dante asupra felului cum trebuie sã înain-teze pe strîmta cãrare dintre peretele stîncos al muntelui ºi zidul de foc ce-l desparte desufletele muncite acolo. 7. Fãcîndu-l : pe foc. 9. Gîndul : ca de obicei, faptul cã trupul luiDante lasã umbrã dupã el produce mirare în sufletele neobiºnuite sã vadã printre ele un omîn carne ºi oase. 10. Semn : umbrã. 15. Parã : flacãrã, para focului. 16. De leneº : din pricinalenei. 17. Mai mic : în text : „poate în semn de respect”. 18. Aprinsul : eu, cel aprins de foc

1 Pe cînd toþi trei în ºir mergeam astfelpe mal, maestru-mi tot spunea aoare :– „Ascultã-mi sfatul, sã te-ajuþi cu el !”.
4 Pe-obrazul drept eram lovit de soarece jos spre-apus tot cerul inundîndu-lschimbase-n alb albastra lui coloare.
7 Iar roºul foc cu umbra mea fãcîndu-lsã parã ºi mai roº, pe mulþi vãzuic-aveau, mergînd, numai spre-aceasta gîndul.
10 Prin semnu-acesta drept motiv le fuide vorbã, deci, ºi-aºa ºi cuvîntarã :– „Nu pare-a fi nãlucã trupul lui”.
13 Pe cît puteau, apoi, înaintarãspre-a ºti-ntr-adins, dar grij-avînd tot insulde-a nu ieºi de unde n-ar fi-n parã.
16 – „Tu cel ce nu de leneº, ci-ntr-adinsul,mergi cel din urmã, ca mai mic fiind,te rog, de foc ºi sete eu aprinsul ;
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19 de-al tãu rãspuns nu-s singur eu dorind,ci toþi aceºtia simt mai mare seteca de-apã rece-un Etiop ori Ind,
22 sã-mi spui cum faci cu trupul tãu pãreteluminii-aºa cã parcã încã luiaripi sã zboare-al morþii sol nu-i dete.”
25 Aºa-mi vorbi un duh, ºi-am vrut sã-i spui,ºi-aº fi ºi spus, de n-aº fi fost deodatãatras spre-alt lucru nou care-l vãzui.
28 Cãci altã gloatã ’nainta-nºiratãprin mijlocul cãrãrii-acei de focspre-aceasta ce m-opri-ntrebînd miratã.
31 Vãzui cum se salutã reciprocºi, vesele de-un scurt festin, cum toatesãrut îºi dau, dar fãr-a sta pe loc.
34 Aºa-n de-a valma negricioasei gloatefurnica-n bot atinge pe-o furnicã,de drum spre-a se-ntreba, de scopuri poate.
37 Sfîrºind grãbit urarea lor amicã,pe cînd plecau, din gurã tot poporulvedeam cã pe-ntrecute glas ridicã.
40 Cei nou sosiþi : „Sodomul ºi Gomorul !”.Cei vechi : „S-ascunse-n vacã Pasifeeca taurul s-alerge-a-i stinge dorul”.
43 ªi-apoi cum gruii-o parte spre Ripeeaºi-o parte fug spre þãri de soare pline,de ger aceºtia-mpinºi, de arºiþe-aceia ;
46 aºa se duce-un stol, iar altul vine,ºi toþi se-ntorc la vaiul lor plîngîndºi primul plîns ce le ºedea mai bine.

24. al morþii-aripi (a). 42. Sã-i sting-un taur (b). 47. la bocitul lor oftînd... (a). ªivaiu-acel ? (a).
ºi de sete, te rog... 19. Dorind : doritor. 22. Pãrete : piedicã, stavilã. 23. Lui : adicã trupului.A se înþelege : „Sã-mi spui cum trupul tãu îºi aruncã umbra, de parcã n-ar fi murit”.32. Festin : italienism în loc de „sãrbãtoare, bucurie”. 33. Sãrut : Cît de frumos e simbolulacestui sãrut sfînt ce-l schimbã între ele aceste suflete în Purgatoriu, opus altor sãruturipãcãtoase ce-ºi dãdeau pe pãmînt. 35. Furnica : cf. Aen, IV, 402 ºi urm. : „velut ingentem
formicae farris acervum Cum populant hiemis memores tectoque reponunt, It nigrum campis
agmen praedamque per herbas Conveetant calle angusto”. 40. Sodomul : e vorba de acei ce aupãcãtuit împotriva naturii. Cf. Geneza, XIV, 23 : „Atunci Domnul a fãcut sã plouã peste Sodomaºi Gomora pucioasã ºi foc, de la Domnul din cer”. 41. Pasifeea : cf. Infernul, V, 4. Pasifae,soþia lui Minos, se îndrãgosti de un taur ºi pentru acest motiv se ascunse într-o vacã de lemn.
Cf. Metamorphoses, VIII, 132 ºi urm. ºi Infernul, XII, 12 ºi urm. Aceastã de a doua ceatã esteaceea a desfrînaþilor care nu se abat de la legile naturii ºi strigã pãcatul Pasifeei numai casã arate la ce fel de excese poate duce desfrîul. 43. Gruii : cocorii. Ripeea : munþii Rifei sauIperborei, despre care ne vorbesc geografii medievali, par a corespunde cu o vagã noþiune aunei ramificaþii din munþii Urali. 47. Vaiul : adicã la imnul „Summae Deus clementiae”, pentrucare cf. Purgatoriul, XXV, 121. 48. Primul plîns : în text „strigãtele”, adicã exemplele de
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49 ªi toþi aceiaºi ce de-ntîiul rîndm-au fost rugat, venirã sã-ºi împaceatenþi ºi gata de-ascultat pãrînd.
52 Iar eu, vãzînd din nou acum cã-mi facerugare,-am zis : – „Tu, sigure popors-ajungi, oricînd va fi, sã guºti ºi pace,
55 nici verzi nu mi-am lãsat la cei ce mor,nici coapte membrele, ci clar vã fiecã-n oase-aici le am ºi carnea lor,
58 ºi urc pe-aici spre-a nu mai fi-n orbie.Din cer o Doamnã-mi dete-acest favorsã trec prin lumea voastr-o hainã vie.
61 Dar fie-vã-n curînd supremul dorsãtul ºi ceru-acela sã v-adunece-i cel mai larg ºi cel mai plin de-amor,
64 sã-mi spuneþi voi, spre-a ºti ºi eu ce spune,ce stol sînteþi, ºi voi, ºi pãtimaºulpopor ce-acum în dosul vostru-apune ?”.
67 Nu stã nãuc altminteri ciobãnaºuldin munþi, privind în muta sa mirarecînd, prost ºi pãdureþ, el vede-oraºul,
70 cum stã-ntre umbre-acoalea fiecare.Dar cînd s-a alinat în ei uimitul,ce-n sîrg s-alinã-n orice suflet mare,
73 aºa-nceput-a-ntîi spre noi venitul :– „Ferice tu, ce dintr-a noastr-ocinãºtiinþã-ncarci, spre-a-þi fi mai bun sfîrºitul !
76 Acei ce-ncolo merg au marea vinãpe care-ai sãi lui Cezar triumfîndîn faþã i-o-mputau, strigînd : «Reginã» !

49. ªi toþi acei ce-ntîiu m-au fost rugat (a). 50. Venir-a lor dorinþã sã-ºi împace (b).
52-53. Vãzînd cã vin din nou rugare-a face,/ Le-am zis : O neam ce-n siguranþãstai (b). ªi-am zis vãzînd cã el rugare-mi face/ De-al doilea rînd : (b). 52. mi se (a).
53. ...stai ; ...ai (a). 55. Nici [verzi nici coapte]-n lume/ Nu-mi lãsai acolo trupulmeu, ci l-am/ În carne ºi-oase cum din mama-l ai (b). Nici verzi nici coapte, sus lacei ce mor/ Nu mi-am lãsat eu membrele (A). Am introdus în text varianta (b) înlocul primei pãrþi a versului 55 ºi a întregului vers 56 din cauza rimei [membrele]care nu e reluatã în terþinele care urmeazã. Nu-mi sunt lãsate [Membrele] (a).
71. Cînd uimirea ei luã în fine (a). 75. spre-a ºti sã mori în bine (a).
castitate ce le invocã în cîntul XXV, 136-139. 53. Tu, sigure : „aºa sã fii tu sigur, popor...”.54. Pace : în Rai, dupã ce-þi vei fi ispãºit pãcatele. 55. Nici verzi : Dante explicã aici sufletelormirate de umbra ce o aruncã trupul sãu cã n-a murit, ci strãbate Purgatoriul fiind în carneºi oase. 58. Orbie : bezna pãcatului. 59. O Doamnã : Beatrice. 60. O hainã vie : fiind în viaþã,cu veºmîntul trupului. 62. Acela : cerul Empireu. Cf. Introducerea, p. 37 ºi planºele res-pective. 63. Mai plin : fiindcã e cerul iubirii. 64. Ce spune : ce sã spun. 66. Apune : dispare.71. Uimitul : uimirea. 72. -n sîrg : degrabã. 73. Venitul : întîiul venit spre noi. 74. Ocinã :þinut. 75. ªtiinþã : în înþeles mai mult de experienþã. 78. Reginã : face aluzie la zvonul ce se



DIVINA COMEDIE

454

79 De-aceea se despart «Sodom» strigînd,precum ai ºi-nþeles din auzite,arsurii lor ruºine-adãogînd.
82 A noastre vicii-au fost ermafrodite ;umana lege-aceºtia n-o urmarã,ci pofta ºi-o-mplineau ca niºte vite.
85 Deci, cînd ne despãrþim, spre a noastr-ocarãstrigãm de fapta lacomei femeice fiarã deveni-n cioplita fiarã.
88 Acum ne ºtii ºi vezi ºi cauza ce-i.Pe nume poate-ai vrea sã ºtii ºi cine ?Dar n-am nici timp, nici nu ºtiu cine-s ei.
91 Dar vreau sã-þi stîmpãr dorul dinspre mine :sînt Guido Guinicell, ºi-aci-n spãlarefiindcã m-am cãit spre-a vieþii fine”.
94 Cum veseli fiii-au fost, în jalea marece-avu Licurg, cînd mama fu aflatã,aºa fui eu, dar neg pe-aºa de tare,
97 cînd însuºi se numi-el, ºi-al meu un tatãºi-al altora mai buni cari-au cîntat,cari rime dulci de-amor au scris vrodatã ;
100 ºi multã vreme-am mers ºi-ngînduratºi ca ºi surd, privindu-l cu durere,dar pentru foc eu tot departe-am stat.

80. Precum pricepi rostite (a). 84. ªi-urmarãm poftei ca ºi neºte (b). 87. Ce-n fiara n-oaud, fu fiara fãr de lege (a). 97. s-a numit el însu[ºi] (a). 98. de cum sînt eu (a).  100. cusuflet greu (a). 102. De foc însã distînd (a). flacãri (a). departe-am stat mereu (a).
iscase cu privire la pãcatul împotriva naturii al lui Cezar, despre care Suetoniu (Vita Caesaris,XLIX) povesteºte cã soldaþii ar fi cîntat în timpul triumfului versurile : „Gallias Caesar subegit
Nicomedes Caesarem : Ecce Caesar nunc triumphat qui subegit Gallias, Nicomedes non triumphat,
qui subegit Caesarem”. Epitetul de „reginã” a fost adresat lui Cezar de un oarecare Octaviucu alt prilej, dar Dante, ca de altfel ºi alþi autori din Evul Mediu, contopeºte într-o singurãaluzie ambele anecdote. 80. Din auzite : auzind ce spun. 81. Arsurii : pedeapsa materialã aflãcãrilor. Ruºine : pedeapsa moralã a amintirii pãcatului lor ruºinos. 82. Ermafrodite : însens cu totul neobiºnuit : „N-am pãcãtuit împotriva naturii, ca ceilalþi, dar bãrbaþii cu femeiºi femeile cu bãrbaþi”. 83. Lege : aici mai mult în sens de frîu, de cumpãtare. Aceºtia : aceidin aceeaºi ceatã, cãreia aparþine vorbitorul. 86. Femei : Pasifae ; cf. v. 41. 92. Guinicell :Guido Guinicelli sau Guinizelli din Bologna (nãscut în 1230, mort în surghiun la Verona în1276), cel ce a fost iniþiatorul ºcolii poetice a „dulcelui stil nou”, cu vestita canþonã : Al cor
gentil ripara sempre amore. Sonetele, canþonele ºi baladele lui, inspirate, pe de o parte, denoile teorii de iubire ce îºi aveau originea în filosofia tomistã, cu oarecare urme de averoism,iar de altã parte dintr-o concepþie mai serioasã ºi idealistã a iubirii în sine, reprezintã poatecele dintîi poezii de artã ale literaturii italiene. De aici ºi admiraþia ce i-o aratã Dante. -n spãlare : ºi mã gãsesc aici spre a-mi ispãºi pãcatul (ºi nu în Infern, cum mi s-ar fi cuvenit)fiindcã, spre capãtul vieþii, m-am cãit. 95. Licurg : cf. Infernul, XXIII, 86-95 ºi Purgatoriul,XXII, 112. Licurg, regele Nemeei, încredinþase pe Ofelte, copilaºul sãu, Ipsifilei, care, lãsîndpe iarbã copilul o clipã, îl gãsi omorît de un ºarpe. Licurg atunci o condamnã la moarte,pedeapsã de care fu scãpatã mulþumitã copiilor ei Toante ºi Eumeu. Cf. Staþiu, Tebaida, V,720 ºi urm. 96. Neg : fiindcã fiii Ipsifilei o îmbãþiºarã, iar Dante nu cuteazã sã facã acelaºilucru cu Guido Guinizelli de teama flãcãrilor. 99. Cari : în text : „cîþi”.
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103 Cînd fui apoi sãtul de-a lui vedere,cu-acel cuvînt ce-orice-ndoieli îþi iai-am spus cã-i fac cu drag orice mi-ar cere.
106 Iar el : – „Prin cîte-aud, tu-n mintea meaatare-o clarã urmã laºi, cã Letes-o-ntunece-ori s-o stingã n-o putea ;
109 dar dacã-i drept ce mi-ai jurat, poete,motiv iubirii, ce de mine-o aiºi-n toate mi-o arãþi, ce fapt îi dete ?”.
112 – „A tale versuri dulci – îi replicai –ce-or face scump condeiul ce le scrisecît timp va dãinui modernul grai.”
115 – „O, frate-acest ce þi-l arãt – îmi zise,ºi-un duh mi-a arãtat în faþa lor –în grai matern cu mult mã biruise.
118 În prozã de roman ºi-n vers de-amori-a-nvins pe toþi, ºi las’ pe proºti sã-mpartãverdict c-ar fi Gerald superior.
121 Nu-n fond vãd ei, ci-n larma cea deºartãtalent, ºi-astfel închid pãreri ce-avurãmainte-a ce-asculta de minte-ori artã.

109. adevãr ce-mi jur, poete (b).
104. Cuvînt : cuvîntul afirmativ. 107. Lete : rîul a cãrui apã aducea uitarea. 110. Motiv : ase construi : „Ce fapt îi dete motiv iubirii ce o ai pentru mine ?”. 115. Acest : trubadurulArnaut Daniel, care a trãit în Provenþa într-a doua jumãtate a veacului al XII-lea ºi care,dintre toþi trubadurii provensali, e cel mai complicat ºi rafinat în alcãtuirea strofelor ºi înalegerea rimelor. Celebrã este o sextinã a lui (forma poeticã în care ºase cuvinte se repetãmereu, în ºase strofe, schimbînd ºi ordinea într-un fel de mai înainte stabilit), în care jongleazãmai ales cu vorbele ongla ºi oncle, „unghie” ºi „unchi”, ºi care, cu toatã obscuritatea ei, erasocotitã ca o capodoperã de tehnicã poeticã. Dante a fost mult timp sub înrîurirea stilului luiArnaut Daniel, în acea ipostazã a activitãþii lui în care, dupã moartea Beatricei, a cîntatpatima-i senzualã pentru Pargoletta-Pietra, dupã cum am arãtat în Introducere, pp. 26ºi urm. Atunci a scris ºi el sextine dinadins aspre ºi nemlãdioase, în care îºi impune o schemã,stãruie asupra imaginilor, repetã, ca un ecou crud ºi dureros, unele cuvinte, aspre ca sunetºi ca înþeles : piatrã, ger, umbrã crudã, smalþ ºi care ne fac sã cugetãm la anumite disonanþevoite ale compozitorilor de muzicã modernã. Pentru informaþie mai bogatã în aceastã privinþã,
cf. R. Ortiz, Studi sul canzoniere di Dante, Bucureºti, Casa ªcoalelor, 1923, pp. 108 ºi urm.118. Prozã... vers : s-a discutat mult asupra acestui pasaj ºi mai cu seamã despre cuvintele
prozã ºi roman, cu atît mai mult, cu cît Arnaut Daniel n-a scris decît în versuri. Unii aucrezut, cu Pio Rajna, cã ar fi vorba de versuri didactice (prozã), contrapuse celor mai specificlirice, ºi au înþeles prin roman orice scriere în limba vulgarã, contrapusã celei latine. Dupãultimele cercetãri ale lui Santangelo : Dante e i trovatori provenzali (Catania, Giannotta, 1921),ºtim cã Arnaut, deºi n-a scris romane, în sensul obiºnuit de povestiri epice, totuºi contem-poranii îi atribuiau unele. Se vede cã ºi Dante era de aceeaºi pãrere. 120. Gerald : Gerardde Bornelh, trubadur provensal, care a trãit între 1175 la 1220. Cel mai vechi biograf proven-sal, la care s-ar pãrea cã face aluzie Dante, neprimindu-i pãrerea exagerat de binevoitoare,ne spune despre acest trubadur : „A fost trubadur mai bun ca oricare dinaintea lui ºi decît ceide dupã el, motiv pentru care a fost numit maestru al trubadurilor”. 121. Fond : meri-tul adevãrat . Larma : faimã, renume. 122. Închid : în text : „ferman”, adicã „întãresc”, pre-schimbînd în convingere adîncã pãrerile ce ºi le-au format cu uºurinþã. Coºbuc s-a gîndit
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124 Aºa ºi lui Guiton din gurã-n gurãmulþi vechi i-au dat întîiul rang ºi-onorul,ºi mulþi apoi prin artã-l întrecurã.
127 Acum, atît de larg de-þi e favorul,încît tu poþi ºi-n claustru-a te suiîn care-i Crist mai mare-a tot soborul,
130 un «Tatãl nostru» pentru mine-i zi,c-atît ne-ajunge-n lumea asta-n careni-e stins-orice putinþã de-a greºi.”
133 Spre-a face loc ºi altui duh, îmi pare,ce-aproape sta, pieri în foc deodatãcum piere-afund ºi-un peºte-n apa mare.
136 Iar eu, mergînd spre umbra arãtatã,i-am spus c-ar vrea ºi lui a mea dorinþãsã-i facã loc ºi-onoarea meritatã.
139 [El prinse-a zice cu bunãvoinþã :– „Îmi place-atît ce-mi ceri cã, ascultînd,]nu vreau s-ascund ºi nici nu-mi e-n putinþã :
142 eu sînt Arnold ce plîng ºi merg cîntînd.Dar sper, vãzînd trecuta mea prostie,voios, de-o zi ferice de-oarecînd.

125. fond (a). 133. Apoi spre-a face-altuia loc, (a). 134. pierise ? (pierit e) ? încer-care timidã de corecturã în (A). 135. dispare (a). 144. fericea voe de-ncurînd (a).
probabil la francezul fermer (it. chiudere), pe cînd fermare italian este totuna cu a fixa, a întãri.124. Guiton : Guittone d’Arezzo, care a trãit între 1220 ºi 1294, ºeful ºcolii aºa-zise „detranziþie” ºi care în realitate poate fi socotitã ca al doilea period toscan al ªcolii siciliene.Poeziile lui, foarte bogate în elemente doctrinale ºi foarte complicate ºi pline de artificii caformã, au fost foarte apreciate pînã la ivirea lui Guido Guinizelli ºi a ºcolii poetice a „dulcelui
stil nou”. 129. Soborul : avem aici una din obiºnuitele ciudãþenii ale stilului lui Dante ce neface sã ne gîndim la acel grotesc medieval pentru care, de pildã, în capitelurile bazilicilorromanice, gãsim întruchipãri ale diavolului mai mult comice decît fioroase, cum ne-am aºteptaîntr-o sculpturã bisericeascã menitã sã insufle frica, ºi nu rîsul. Teoria curentã este cã nãzu-inþa meºterului ar fi fost sã facã acele chipuri fioroase ºi cã ar fi ieºit ilariante din neînde-mînarea lui. Pentru acest cuvînt s-a vorbit de grotesc, înþeles ca un fel de comic involuntar.Socotim însã cã nu s-a þinut seamã îndestul de caracterul eminamente social ºi popular alartei medievale, care nu era menitã sã înfrumuseþeze trîndãvia elegantã a unei infime mino-ritãþi, ci se adresa sufletului vast al mulþimii. De aici ºi trebuinþa de a se coborî, din cînd încînd, la nivelul popular ºi de a înveseli acele poeme (de marmurã sau de cuvinte) a cãrorsolemnitate putea sã dea naºtere plictiselii cu cîteva glume, parodii, scene comice ºi uneorichiar ghiduºii, spre a trezi luarea-aminte ºi a întrerupe monotonia tonului prea înalt. Desigurcã pe noi, modernii, ne izbeºte faptul de a vedea pe Cristos înfãþiºat în veºminte de stareþºi Paradisul preschimbat în sobor, însã trebuie sã þinem seamã cã, pentru oamenii din EvulMediu, lumea de dincolo de moarte, cu locuitorii ei (demoni, pãcãtoºi, îngeri, sfinþi ºi însuºiIsus Cristos), era ceva real ºi deci cu mult mai apropiat de lumea noastrã. De aici ºi acestfel de familiaritate cu divinitatea ce se poate observa ºi azi la toþi misticii ºi care reproduceºi o stare socialã, pentru care regii ºi împãraþii, de pildã, din acea epocã erau într-un contactcu mult mai strîns cu supuºii lor. 131. Lumea asta : Purgatoriul. 137. ªi lui : a se construi :„cã a mea dorinþã ar fi sã-i facã loc ºi lui”. 140. Îmi place : aceste cuvinte Arnaut Daniel lespune în limba provensalã. Tot aºa în cîntul XV din Paradis, vv. 28-30, strãmoºul lui Dante,Cacciaguida, cînd îi vorbeºte întrebuinþeazã limba latinã. 144. De-o zi : cã într-o zi voi fi ºi
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145 ªi-acum te rog, pe-acea valoare vie,ce pînã-n culme fi-þi-va-ndrumãtor,la timp, aminte-amarul meu sã-þi fie”.
148 A zis, pierind în foc curãþitor.

146. culmea s. (a). 148. ªi-n foc apoi pieri purificãrii (a).
eu fericit în Rai. 145. Valoare : voinþa lui Dumnezeu care-l conduce. 147. La timp : cît timpvei fi pe pãmînt, te vei ruga lui Dumnezeu.
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1 Cum stã cînd primu-i foc vibreazã-n loculstropit cu sînge dintr-al sãu Pãrinte,ºi stã pe Ebro Cumpãna, ºi-n focul
4 de-amiazi în Gange apa e fierbinte,aºa sta soarele, cã-n searã da,cînd sfîntul înger ne ieºi ’nainte.
7 Pe mal, dincoa’ de flacãri stînd, cînta :

Beati mundo corde, însã glasulmai viu decît cel viu din noi era.
10 ªi-apoi : – „De-aici în sus, închis la deal vi-e pasulcît timp n-aþi ars în foc ! Intraþi, ºi-un cîntdin foc venind vã va conduce pasul”.
13 Aºa ne-a zis de-aproape solul sfînt,de-aceea fui, la cele ce ne spuse,ca omul dus de viu a-ntra-n mormînt.

3. Cînd drept pe Ebro-i (a). ªi-i drept pe (a). 5. Sta soarele de-aici cãci se-nsera (a).
7. de foc, ºi stînd (a). 9. Decît cel viu din nou mai viu (b). 12. ieºind (a).
1. Cum stã : soarele aruncã primele-i raze pe orizontul Ierusalimului (unde, întrupat închip de om, a murit Dumnezeu care îl crease), pe cînd rîul Ebro se gãseºte sub constelaþiaCumpenei ºi deci, fiind în primãvarã ºi aceastã constelaþie fiind diametral opusã soarelui,în Purgatoriu (sud) soarele era la apus ºi deci la antipod, adicã la Ierusalim (nord), era înzorii zilei, în Spania (vest) era miezul nopþii ºi în India (est) amiazã. 3. Cumpãna : semnulCumpenei, care primãvara este diametral opusã soarelui, se gãsea la zenit, în Spania.6. Înger : îngerul care pãzeºte la intrarea Raiului pãmîntesc. 8. Beati... : cf. Matei, V, 8 :„Ferice de cei cu inimã curatã, cãci ei vor vedea pe Dumnezeu”. 9. Cel : glasul, adicã glasulîngerului, era mai viu decît cel mai plin de viaþã dintre noi. Versul în traducere este cevamai obscur ca în original, însã jocul de cuvinte este în întregime dantesc. 10. ªi-apoi : îngeruleste cel ce vorbeºte. 11. În foc : cît timp nu v-aþi supus ºi voi pedepsei date desfrînaþilor.14. Fui : la aceste cuvinte am rãmas îngrozit, ca omul osîndit sã fie îngropat de viu.
Cf. Infernul, XIX, 50.

Cîntul XXVII
Cãtre Raiul pãmîntesc

Poeþii strãbat flãcãrile desfrînaþilor (1-60) Somnul lui Dante (61-93)  Visul luiprofetic (94-108)  Virgil îºi ia rãmas-bunde la Dante (109-138)  Libertatea luiDante (139-142)
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16 Frîngîndu-mi mîinile spre cer adusepriveam în foc, imaginîndu-mi foartevãzute trupuri de-om de foc distruse.
19 Întorºi spre mine-ursiþii sã mã poartepriveau, ºi-apoi Virgil : – „O, fãtul meu,aici pot fi cãzniri, dar nu ºi moarte.
22 ªi-adu-þi aminte,-adu-þi, cã dacã eute-am scos întreg cînd tu pluteai pe fiarã,ce pot aici, vecin cu Dumnezeu ?
25 ªi sigur crede cã-ntr-aceastã parãa focului chiar mii de ani de-i stanici fir de pãr din creºtet n-o sã-þi piarã.
28 De crezi cã poate vreau a te-nºela,tu mergi la foc ºi ia temei credinþiicu poala hainei tu cu mîna ta.
31 ªi las’, o, las-oricare fric-a minþii !Hai, fã-te-ncoa’, vegheat venind cu mine”.Dar eu tot ferm ºi-n contra conºtiinþii.
34 Vãzînd cã stau tot ferm ºi-nchis în mine,– „Atît – mi-a zis, puþin cu vorbe crude –e zid de-aci-ntre Bice-a ta ºi tine !”.
37 Precum, murind, de Tisbe cînd audePiram deschide ochii ºi-o priveºtecînd dudu-ncepe roºii-a naºte dude,

26. De-ai sta ºi-ai arde mii de ani astfel (a). 28. ...înºel (a). De crezi cã poate-am
gîndul (b). 30. ...din el (a). 35. cu vorbele cam (a). 37-38. Precum deschide ochii cînd
aude/ Murind, Piram de Tisbe, (b).
18. Vãzute : cã vãd prin flãcãri trupuri omeneºti nimicite de foc. 19. Ursiþii : cei ursiþi sã-mifie cãlãuze : Virgil ºi Staþiu. 21. Moarte : fiindcã cei din foc erau numai suflete, iar, în ce-lpriveºte pe Dante, el nu putea sã moarã, cãlãtoria lui prin þinuturile de dincolo de moartefiind voitã de Dumnezeu. 23. Fiarã : Gerion ; cf. Infernul, XXVII, 79 ºi urm. 29. Temei : punela încercare ce þi-am spus, apropiind de foc, cu mîna ta, pulpana hainei, ºi te vei convinge cãnu arde. 32. Vegheat : sub ocrotirea mea. 33. Ferm : neclintit, în ciuda conºtiinþei ºi raþiuniicare-i spunea cã Virgil nu putea sã-l înºele. 35. Atît : atît... e zid, aceasta-i singura piedicãrãmasã între tine ºi Beatrice. Crude : cam supãrat. 36. E zid : se leagã cu „atît” din versulanterior : atît e zid ºi c.l. Bice : numele adevãrat al Beatricei : Bice a lui Folco Portinari.Beatrice este un fel de interpretare misticã (dãtãtoare de fericire) a acestui nume. 38. Piram :cf. Ovidiu, Metamorphoses, IV, 145. Face aluzie la povestea lui Piram ºi Tisbe, foarte rãspîn-ditã în Evul Mediu ºi intratã chiar în repertoriul „jongleurilor”. E vorba de doi tineri îndrã-gostiþi, la fericirea cãrora se împotrivea familia ºi care într-o noapte îºi dau întîlnire afarãdin oraº, la mormîntul lui Ninus. Tisbe soseºte întîi, însã, speriatã de o leoaicã care-i ieºiînainte tocmai dupã ce sfîºiase niºte boi, fuge ºi din goanã îi cade vãlul în care era acoperitã,iar fiara îl sfîºie cu gura-i însîngeratã. Cînd soseºte Piram ºi vede fiara ºi vãlul însîngerat,crede cã Tisbe e moartã ºi, disperat, se omoarã, iar sîngele, þîºnind, înroºeºte fructele albe aleunui dud. Dante face aluzie mai ales la versurile 145-146 : „Ad nomen Tisbis oculos jam morte
gravatos Pyramus erexit visaque recondidit illa”. Deci ca ºi Piram, care, rãnit de moarte,
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40 astfel, simþind cã gheaþa-mi se topeºteprivii spre el, cînd numele-l rostice mintea mea de-a pururi mi-o-ncãlzeºte.
43 ªi-atunci mi-a zis, ºi fruntea ºi-o ’nãspri :– „Sã stãm acum dincoa’ ? – ºi-apoi surîsecum faci c-un prunc, cînd poama-l birui.
46 ªi-n foc intrã ’naintea mea ºi-i zisesã-mi vie-n urmã iar, lui Staþiu careun drum atît de lung ne despãrþise.
49 Cînd fui în flacãri, aº fi fost în staresã sar spre-a-mi da rãcoare-n fier topit,atît era vãpaia lor de mare.
52 Spre-a mã-ntãri deci tatãl meu iubit :– „Eu parcã-i vãd ºi ochii”,-a prins sã spuie,ºi tot numai de Bice mi-a vorbit.
55 Cîntînd ne conducea pe-o cãrãruieun glas din foc, iar noi spre el þintiþi,ieºirãm iar la malul care suie.
58 „Voi, cei aleºi de Tatãl meu, veniþi”,suna-ntr-un foc cu-atari lucori senine,cã-ntoarse-n lãturi ochii-mi biruiþi.
61 „Stã soarele-n apus ºi-amurgul vine,grãbiþi-v’, a mai zis, nu-umblaþi agalecît timp apusul nu-i subt umbre pline.”

47. iar, lui, ºterse în (A). acela (a). 48. Atît de lung suiº (a). Atîta drum de el mã (b).
56. ºi-atenþi... mereu (a). 60. ...greu (a). 61. E soarele spre (a).
deschise ochii la auzul numelui Tisbei, Dante, auzind numele Beatricei, se hotãrãºte sã treacãprin zidul de foc. 41. Numele : numele Beatricei. 43. ’nãspri : în text „dãdu din cap”. Dupãunii (Torraca ºi Paserini), „în semn de blîndã dezaprobare”, cum se procedeazã cu copiii ; dupãalþii (Steiner), „prefãcîndu-se cã ºi-ar fi schimbat gîndul ºi cã ar vrea sã rãmînã dincoace deflãcãri, tocmai acum cînd Dante e gata sã le treacã”. Noi credem cã interpretarea justã estecea dintîi. Se vede însã cã Coºbuc a preferat pe cea de-a doua, traducînd scrollar cu „înãspri”.45. Poama : cînd, promiþîndu-i o poamã, l-ai convins sã facã un lucru, la care se împotriveamai înainte. 46. Intrã : Virgil. ªi-i zise : a se construi : „ªi-i zise lui Staþiu sã-mi vie-n urmã”.48. Despãrþise : pînã acum (un drum atît de lung), Staþiu a umblat între Virgil ºi Dante, pestrîmta potecã de munte ; acum Virgil merge înainte, Dante dupã el ºi Staþiu în urmã. Motivulacestei schimbãri a rîndului în mers este, dupã Torraca, ca Dante, avînd pe Staþiu la spate,sã nu poatã da îndãrãt. Cred însã cã aici trebuie sã fie ºi un înþeles mai adînc alegoric.Tommaseo crede cã, apropiindu-se de ºtiinþa dumnezeiascã, Virgil, care reprezintã pe ceaomeneascã, vrea ca Dante sã fie mai aproape de el, ca sã-l întãreascã. Rãmîne însã de vãzutcare ar fi aici rolul ºi înþelesul alegoric al lui Staþiu. 52. Tatãl : Virgil. 57. Malul : scara ceduce de la brîul desfrînaþilor la Raiul pãmîntesc. 58. Voi : cf. Matei, XXV, 34 : „Vino ºi iaparte la bucuria stãpînului tãu”. Sînt cuvintele din „Pilda talanþilor”, pe care Biserica leinterpreteazã ca o poftire a credincioºilor în Rai, fãcutã de Isus Cristos. 59. Un foc : luminace se rãsfrîngea din chipul îngerului pãzitor al ultimului brîu, care de astã datã nu maiºterge de pe fruntea lui Dante ultimul P, pe care i-l ºtersese flacãra. 63. Pline : cît timpapusul nu-i cu desãvîrºire întunecat. Se ºtie cã în timpul nopþii nu-i cu putinþã nici un urcuºîn Purgatoriu.
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64 Suia prin stîncã drept a noastrã calespre-un punct aºa, cã rupt de mine fuseîn faþã-mi soarele de-adînc din vale ;
67 puþine trepte-acel urcuº ne dusecînd ºi ºtiam, din umbrã-mi ce s-a stins,ºi eu ºi ei, cã-n spate-acum ne-apuse.
70 ªi pîn-a prinde-n tot al ei cuprinsaceeaºi faþã[-ntreaga muche-]a zãriiºi-a fi ºi-al nopþii vãl egal întins,
73 toþi trei fãcurãm pat vro treapt-a scãrii,cãci frînse-aici a muntelui naturãputinþa-n noi, nu farmecul urcãrii.
76 Cum fac cînd stau ºi rumegã din gurãºi caprele ce iuþi [ºi-n zbeng fugeauumblînd] pe culmi cît timp flãmînde furã
79 ºi-al lor cioban, cît timp tãcute stauîn mut umbriº pe-aprinsul miez de varã,proptit stã-n bîtã ºi de pazã-l au ;
82 sau cum pãstorul care doarme-afarãpetrece noaptea-ntins pe lîngã vite,pãzind sã nu le-mprãºtie vro fiarã ;
85 toþi trei aºa-n tîrzii acum clipite,eu ca ºi-o caprã, ca pãstorii, eiscutiþi în scocul stîncii-acei scobite.
88 Puþin puteam sã vãd pe-afarã ce-i,dar ºi prin strîmtul loc vãzut-am stele,mai limpezi ºi mai mari ca de-obicei.
91 Gîndind aºa, ºi-aºa privind la ele,mã prinse-un somn ; un somn de-acel ce areviziuni de stãri cari n-au sã te înºele.

65-67. cã rupt în faþã-mi fuse/ Al serii soare-acum adînc în vale/ Ci scara-n sus (b).
66. Al serii (a). 67. Ci-acel urcuº puþine scãri ne duse (a). 69. el ne... (a). 72. ªi-al
nopþii vãl egal sã-l aibã (a). 74. frînt-aveam de (a). 77. umblau (a) cutreerau (a).
78. umblau (A). ºi foame (a). 79. stau (a). pe cînd (a). 87. acelei stînci (a). 93. nu
pot (a).
65. Aºa : cãtre orient, încît, avînd soarele la spate, umbra lui Dante, acolo singurul viu,se proiecta înaintea lui, cîtã vreme soarele era la orizont. Nemaivãzînd umbra, Dante ºi-adat seama cã soarele, care era jos de tot (de-adînc din vale) apusese. 69. Ei : Virgil ºi Staþiu.70. ªi pîn- : a se înþelege : „ºi pînã cînd întreaga întindere a vãii sã capete aceeaºi faþãîntunecatã, în tot cuprinsul ei”, adicã : „mai înainte de a se fi înnoptat deplin”. 74. Naturã :care nu îngãduia urcuºul în timpul nopþii. 85. Tîrzii : în ore de noapte tîrzii. 86. Caprã :comparaþia aceasta, de o rarã frumuseþe în ce priveºte priveliºtea idilicã a turmelor adormitesub privegherea ciobanului, ne jigneºte cînd sîntem siliþi sã vedem pe Dante comparat cu ocaprã, iar Virgil ºi Staþiu cu doi ciobani. E vorba de originalitatea aceea, de multe ori barbarã,pe care o observãm adeseori ºi în Shakespeare, originalitate complicatã în Dante cu acel„grotesc medieval”, de care am avut prilejul sã ne ocupãm în mai multe rînduri în cursulacestui comentariu. 92-93. Un somn... înºele : în text : „somnul care adesea ºtie veºtile mai
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94 În ceasul cred cînd prima-i scãpãrarepe munte-n Ost frumoasa Citereece-n foc de-amor aprinsã-n veci ne pare,
97 pãru frumoas-o tînãrã femeiec-o vãd în vis, cum cîntã-n mers ºi-adunãpe-o luncã flori, cununi ca sã le-ncheie :
100 – „Sã ºtie-oricine-ar vrea [sã] i sã spunãcã Lia-mi sînt, ºi-acesta-i placul meus-alerg sã-mi fac cu mîndre mîini cununã.
103 Sã-mi plac gãtit-aºa-n oglindã vreu ;dar sorã-mea Rahira nu-ºi mai lasãoglinda ei ºi ºade-aºa mereu.
106 Sã-ºi vadã mîndrii ochi, de-atît îi pasã,cã mie-a mã gãti cu mîna mea ;spre vãz e ea, iar eu spre fapte-atrasã”.
109 Acele-albori ce-n zori se vãd de-abia,pe-atît mai dragi cãror se-ntorc în þarã,pe cît ei mîn tot mai vecini cu ea,
112 goneau tutindeni noaptea cea fugarãºi somnul meu cu ea. Deci m-am sculat,cãci ºi-ai mei mari maeºtri se scularã.
115 – „Acel fruct dulce-aºa de mult cãtatpe-atîtea crengi, de grijile mortale,azi foamei tale-n pace-þi va fi dat.”
118 Virgil, întors spre mine,-aceste-a salecuvinte-a zis, ºi-n lume daruri nu-sce-ar fi-n plãcere-acestora egale.

94. cînd scînteind apare (a). 108. Cãci ea-i spre vãz, [spre] fapte-s [eu atrasã] (a).
120. Sã poat-avea (a).
înainte de a se întîmpla” : un somn din acelea în care vezi lucruri neînºelãtoare, deci un somnprofetic. 95. Citere : planeta Venus, deci ceva mai înainte de revãrsatul zorilor, cînd rãsareVenus. 99. -ncheie : ca sã-ºi împleteascã o cununã din ele. 100. Spunã : adicã numele meu.101. Lia : fiica lui Laban, aici simbolul vieþii active, dupã cum Rachira (Rachela) este simbolulvieþii contemplative. Visul este profetic fiindcã, peste puþin timp, Dante va întîlni cu adevãratîn Raiul pãmîntesc o femeie (Matelda), tot atît de tînãrã ºi de frumoasã, care culege flori, pemarginea rîului Lete, cîntînd. Simbolul acestei de-a doua femei reprezintã una din cele maigrele probleme ale criticii danteºti, de care ne vom ocupa la locul potrivit ; deocamdatã însãatragem luarea-aminte cã trebuie sã existe, în orice caz, o legãturã între simbolul Liei ºi celal Mateldei. 109. Albori : licãriri ; întîia înãlbire a zãrii, în faptul dimineþii. 111. Mîn : rãmîn.Pe cît : cu cît se apropie de þinta cãlãtoriei lor. Se simte aici dorul exilatului, pe care îlstãpîneºte gîndul unei întoarceri în patrie, ºi asupra lui se opreºte cu drag. 112. Tutindeni :pretutindeni ; o formã particularã a lui Coºbuc. 115. Fruct : fericirea sufleteascã inaccesibilãpe pãmînt ºi spre care, totuºi, nãzuiesc dorinþele oamenilor. Aici, în Raiul pãmîntesc, Dantese va bucura de fericirea aceasta, întorcîndu-se în acel þinut ideal creat de Dumnezeu ca sãîndeplineascã toate dorinþele omului ºi din care a fost alungat, din pricina pãcatului originar.120. -n plãcere : a se construi : „Nu-s în lume daruri ce ar fi egale acestora în plãceri”.
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121 ªi-atîta dor pe-avutul dor mi-a pus,încît simþeam cu orice pas cã zborulîºi creºte-avîntul sãu spre culme-n sus.
124 ªi cînd pe-al scãrii vîrf am pus piciorulpe cea din urmã treapt-a ei, în fine,privind la mine-a zis conducãtorul :
127 – „ªi-eternul foc ºi-al vremii mai puþinevãzutu-l-ai, ºi-ajuns-ai, fiul meu,de unde eu nimic nu pot prin mine.
130 Prin minte ºi-arte,-aici te-adusei eu ;de-acum plãcerea ta s-o iai ca duce,eºti scos din orice drum ºi strîmt ºi greu.
133 Vezi soarele ce-n faþa ta strãluce,vezi iarba-n cîmp ºi flori ºi arboreice-acest pãmînt de sineºi le produce.
136 ªi mîndri ochi voioºi pîn’ [vin ºi ei,]acei ce-n plîns cereau scãparea ta,tu poþi ºedea [ºi merge unde vrei].
139 Nici glas, nici semn tu nu-mi mai aºteptae liber, drept ºi tare-al tãu arbitriuºi-ar fi greºeal-a nu þi-l asculta :
142 deci domn pe tine te-ncunun ºi-nmitriu”.

122. cum îmi sporeºte (a). 129. De-unde nimic eu nu mai vãd prin mine (A). Amintrodus în text varianta (b). 134. flori în cîmp ºi iarbã (a). 136. Pîn-o sã vie aici,
acei (a). 138. poþi merge unde vrei (a).
122. Zborul : în text : „cã la orice pas îmi simþeam crescînd penele pentru zbor”. Dorinþa luia ajuns aºa de mare, dupã cuvintele lui Virgil, cã merge aºa de repede de parcã zboarã.126. A zis : ajuns în vîrful Purgatoriului, Virgil (raþiunea omeneascã supusã credinþei) anunþãlui Dante cã rolul sãu de cãlãuzã s-a isprãvit ; ºi dupã ce i-a amintit greutãþile cãlãtoriei prinInfern ºi Purgatoriu, îl proclamã pe Dante stãpîn pe acþiunile lui. Într-adevãr, „omul cautãîn chip natural fericirea care se gãseºte numai la Dumnezeu. Relele porniri ºi ispitele celorlumeºti pot sã-l îndemne s-o caute în altã parte, dar acestea învinse o datã, omul poate sãfacã ceea ce îi place, fiindcã din fire nu poate dori decît binele. Plãcere ºi datorie, pentru unsuflet neîmpiedicat de pãcat ºi cu harul lui Dumnezeu, sînt unul ºi acelaºi lucru. Aceastaeste, dupã Dante, singura adevãratã libertate, ºi Virgil îi vesteºte dobîndirea acestei libertãþi,îndemnîndu-l sã ia, de-aici încolo, plãcerea lui drept cãlãuzã” (Steiner). 127. Eternul foc :Infernul. Mai puþine : adicã „focul vremii mai puþine”, deci Purgatoriul, ale cãrui pedepsesînt temporare, nu veºnice ca acelea din Infern. 129. Nu pot : fiindcã raþiunea omeneascã,fãrã ajutorul revelaþiei, n-ar fi putut concepe existenþa Raiului ceresc. Tommaseo citeazãdecretatele : „ubi ratio deficit, fides supplet”. 131. Plãcerea : cf. Ecclesiastul, XV, 14.136. Mîndri ochi : ai Beatricei. 137. -n plîns : Cf. Infernul, II, 116-117. 142. -ncunun ºi-nmitriu : „te încing mistic cu corona imperatoria, întrucît eºti stãpîn absolut pe tine, fie înce priveºte viaþa activã (cununã), fie în ce priveºte viaþa contemplativã (mitria)”.
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Cîntul XXVIII
Raiul pãmîntesc

Apariþia Mateldei pe marginea rîului Lete
(1-75)  Originea apei, a vîntului ºi a rîu-rilor care se gãsesc pe vîrful Purgatoriului
(76-132)  Vîrsta aurului, simbol al Raiuluipãmîntesc (133-148)

4. locu-mi (a).
2. Codru : seninul peisaj primãvãratic, ca ºi imaginea tinerei femei care culege flori pemalul rîului, rezultã din elemente cu desãvîrºire pãmînteºti, însã într-o atmosferã de supra-omeneascã idealizare ºi de o seninãtate idilicã. Atît priveliºtea primãvãraticã, cum ºi fru-moasa femeie care o însufleþeºte le regãsim în anumite poezii lirice din Canzoniere, scrisepentru acea tînãrã femeie, îmbrãcatã în verde ºi cu pãrul creþ de aur, pe care o aratã cunumele de Pargoletta ºi Pietra. Se ºtie cã pornirea lui Dante pentru aceastã femeie foartetînãrã, aproape o copilã, care i-a apãrut ca o vedenie fulgerãtoare, în strãlucirea frumuseþiiei, printre colinele Casentinului, a fost o patimã cît de poate de violentã ºi senzualã. În urmaacelui proces de purificare idealã a vieþii lui trecute, prin care toate cele ce i s-au întîmplatîi apar ca niºte experienþe providenþiale, ºi ajuns la o concepþie superioarã a vieþii prin carepoate privi întreg trecutul ca o înlãnþuire logicã de evenimente, femeia (Pietra), iubitã cuatîta patimã pe pãmînt – ºi care e consideratã în Infern ca un simbol al dragostei senzuale,
Medusa care împietreºte (cf. Infernul, VIII, 58) numai cu apariþia ei –, devine aici, înPurgatoriu, simbolul tuturor lucrurilor frumoase ºi curate (tinereþe, iubire, poezie) care sîntpe pãmînt, dupã cum Raiul pãmîntesc (care în realitate nu e decît o idealizare a brãdetuluidin Ravenna) simbolizeazã faþã de Raiul ceresc acel Paradis ce ar putea sã fie pãmîntul, dacãsoarele ar strãluci totdeauna pe o cîmpie înfloritã ºi dacã omul ar fi fãrã pãcat, cum l-a creatDumnezeu ºi ar putea sã se bucure de frumuseþile firii, anume create spre a fi în armoniecu toate dorinþele ºi nãzuinþele lui. Acesta credem cã este simbolul Mateldei ºi al Raiuluipãmîntesc. Chestiunea este însã foarte grea ºi discutatã de critici, care la început au iden-tificat pe Matelda cu vestita contesã Matilda, care a lãsat pe papa moºtenitor al domeniilorsale, apoi cu o dulce figurã femininã (poate o sorã a lui Dante) care abia se întrevede, ca oarãtare, într-un capitol din Vita Nuova, mai pe urmã cu o Mathilda Hakeborn sau cãlugãriþabenedictinã Hefta, autoarea unor scrieri mistice, pînã cînd, renunþînd a o identifica cu unpersonaj real, au cãutat a vedea în ea simbolul deprinderii bunei alegeri (Flamini), studiul
poeziei (Pascoli) etc. Numai în timpul din urmã ºi mulþumitã sugestivei interpretãri a luiG. Pascoli ºi studiilor lui A. Santi, G. Pietrobono ºi ale mele, figura Mateldei a fost pusãîn relaþie cu Pargoletta din Canzoniere, deschizînd drumul spre o interpretare mai plau-zibilã. 3. Mai line : fãcea ca lumina zilei, pãtrunzînd prin desimea frunziºului, sã fie maiplãcutã ochiului.

1 Dorind sã vãd ºi-n jur cum e ºi-n sinedivinul codru des ºi viu, ºi careda zilei ce venea colori mai line,
4 plecînd din margini, fãrã de-amînare,trecui cu pas încet acea cîmpiece plin tot locul de miresme-l are.
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7 ªi-o dulce-aurã care-n veci nu ºtieschimbare-n curs, îmi flutura pe fruntenu mult mai mult ca boarea care-adie,
10 fãcînd ca frunzele-n miºcãri mãrunteîn dulce tremur se plecau spre-o parte,spre care-umbreºte-ntîi divinul munte.
13 Dar nu ieºeau din drit aºa departeca-n vîrful lor mãrunta pãsãrimesã nu-ºi deprind-a lor oricîte arte,
16 ci vesele de-acele ceasuri prime,cîntau sãltînd prin frunza care-n joculacelei bori acord le da la rime.
19 Precum din creangã-n creangã plin e loculpãdurilor de brad pe malul Chiasei,cînd Eol lasã-n voia sa sirocul.
22 Cu paºii-nceþi, în inimã rãmaseipãduri antice-atîta drum fãcui,cã nu puteam sã vãd pe unde-ntrasei.
25 ªi iacã de-un pîrîu oprit eu fuice-n stînga-ncet cu slabele lui undepleca ºoptind ierbiºul coastei lui.
28 Oricîte-s limpezi ape-n lume-oriunde,þi-ar fi pãrut cã au ceva negroareîn rînd cu-acesta ce nimic n-ascunde,
31 deºi subt umbr-apururi stãtãtoareel curge-ntunecat pe-ascunsu-i plainicicînd atins de lunã ºi de soare.
34 Cu paºii-am stat, dar ochii-mi aruncaisã vãd pe-opusul mal al apei sfinteverdeaþa mult-a multui fel de mai,

10. Iar frunzele de ea-n (a). 19. Precum e plin (a). 11-20. Precum din ram în ram e
plin tot [locul]/ Pe malul Chiasei prin brãdetul lui (b). 22.... fãcui (a). 23. atîta cale (a).
25. ªi-oprit de-un mic pîrîu în vale (a). cale (a). 27. ...sale (a). 35. ape sfinte (a).
11. O parte : spre apus. 13. Drit : din poziþia dreaptã. 16. Ceasuri : în text : „adierile”. Cf. it.
ora = aura, cu totul deosebit de ora = ceasul. 18. Acord : ison. 20. Chiasei : Chiassi, lîngãRavenna, de la latinescul classis, flotã, de unde ºi numele celebrei biserici bizantine : SantaMaria in Classe. 21. Eol : regele vînturilor. Sirocul : vîntul de miazãzi care suflã înspreItalia, de la sud-est. 22-23. Cu paºii... fãcui : a se construi : „Fãcui cu paºi înceþi atîta drumîn inima pãdurii antice, rãmase” tot astfel cum era pe vremea cînd Adam fu izgonit din Rai.24. Nu puteam : cf. Infernul, I, 10 : „Intrai în ea ºi nu ºtiu felu-n care”. Dupã cum omul segãseºte rãtãcit în pãdurea pãcatului fãrã sã-ºi dea seama cum, tot aºa în acest Rai pãmîntescse gãseºte întors fãrã sã ºtie cum în frumoasa pãdure în floare ºi înveselitã de cînteculpãsãrelelor, a stãrii primitive de nevinovãþie. 27. Pleca : îndoia, apleca. 29. Negroare :înnegrealã. 36. Mai : maio în italiana veche ºi maggio în cea modernã înseamnã un mic pom,sau chiar o ramurã înfloritã ce se agaþã de îndrãgostiþi la uºa iubitelor lor ºi care se sãdeºte
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37 ºi-atunci vãzui, cum vezi ceva ’naintedeodat-aºa, cã, plin de-uimire stînd,oricare-alt gînd îþi lunecã din minte,
40 o Doamnã-n mal, ce singurã, cîntîndmergea, ºi flori cari mîndre-mpurpureazãtot drumul ei, le culegea trecînd.
43 – „O, Doamnã tu, ce-ntr-a iubirii razãte scalzi, cum cred, de-i drept cã simþãmîntuldin inimã prin ochi ni se trãdeazã,
46 te rog sã binevrei, – mi-a fost cuvîntul –sã vii spre mal aºa [’nainte tu,]atît încît sã-þi pot pricepe cîntul.
49 Tu-mi aminteºti ºi cum ºi unde fuProserpina, cînd mamã-sa-ntristatãpe ea, iar ea junia ºi-o pierdu.”
52 Precum rotind în dans se-ntoarce-o fatãcu tãlpi lipite de pãmînt ºi-unite,încît c-ar face paºi de-abia s-aratã,

42. Tot locul acela le-aduna (a). 50. odatã (a).
cu mare bucurie într-un loc de veselie la zi de întîi mai ºi în jurul cãreia se danseazã pentrua se prãznui primãvara. Deci aici „mai” este întrebuinþat în înþelesul de „crengi” ºi de „rãzoareînflorite”. 40. O Doamnã : atîrnã de „vãzui” din versul 37. Aceastã doamnã e Matelda, desprecare am vorbit la începutul acestui cînt. 43. Iubirii : n-aº zice, ca cea mai mare parte dincomentatori, cã Dante se scaldã în razele iubirii dumnezeieºti. Fireºte cã Matelda, fiind înPurgatoriu ºi reprezentînd un simbol, nu poate iubi decît pe Dumnezeu, dar aici Dante nuvrea sã zicã altceva decît cã Matelda, din toatã înfãþiºarea ei veselã ºi zglobie, din strãlucireaochilor, din elanul cîntecului, se aratã (nu zice cã este) ca o femeie îndrãgostitã, adicã transfi-guratã ºi iluminatã de acea aureolã pe care numai dragostea o dã femeilor. Datã fiind esenþa(dupã noi cît se poate de pãmînteascã ºi de omeneascã) a simbolului Mateldei, nu poate fi aicivorba de iubirea lui Dumnezeu. Nu trebuie fãcutã confuzie între teologie ºi poezie : teologi-ceºte, Matelda nu poate iubi decît pe Dumnezeu, ceea ce nu-l opreºte pe Dante sã ne-o aratedin punct de vedere poetic ca o frumoasã femeie îndrãgostitã, de pe acest pãmînt. 45. Ni setrãdeazã : simþãmîntul din inimã ni se dã pe faþã prin ochi. Cf. Vita Nuova, capitolul XV :„Ochii aratã culoarea inimii”. În Evul Mediu dãinuia o întreagã teorie a ochilor, ca soli aiinimii (prov. dragomans). Notarul Iacopo da Lentino, unul din cei mai vechi poeþi din ªcoalasicilianã, discutînd cu Iacopo Mostacci despre esenþa iubirii, îºi începe astfel un sonet :„Iubirea e-o dorinþã ce porneºte din inimã

din belºug de mare desfãtare ; ºi mai întîi ochii dau
naºtere iubirii, iar inima pe urmã o hrãneºte”.

48. Pricepe : Dante desluºea melodia, dar nu putea sã-i prindã cuvintele, din pricina depãr-tãrii. Steiner crede cã sub aceastã dorinþã Dante ascunde pe aceea de a o vedea mai deaproape. 50. Proserpina : fiica lui Ceres, cînd Pluto o rãpi ºi o duse cu el în Infern.
Cf. Metamorphoses, V, 391 ºi urm. : „Veºnicã-i primãvara pe-acolo”. Pe cînd Proserpina sejoacã ºi culege aici viorele, aici crini albi ºi, cu o grijã copilãreascã, îºi umple cu ele sînul ºicoºul, cãutînd sã întreacã pe tovarãºele sale, de abia fuse vãzutã ºi fu îndrãgitã ºi rãpitã dePluto. 51. Pe ea : o pierdu pe ea. Mama pierdu pe Proserpina ºi Proserpina tinereþea pe care,de aici încolo, ºi-o va ofili sub pãmînt. Se ºtie cã Proserpina simbolizeazã grãuntele pus înpãmînt ca sã încolþeascã. 52. Precum : Torraca noteazã : „Poetul comparã, în chip fericit, peMatelda cu o femeie care danseazã, fiindcã în dans iese mai bine la ivealã graþia persoanei”.O veche baladã provensalã spune : „Cine ar vedea-o dansînd ºi desfãtînd trupul ei gingaº, arputea spune într-adevãr cã nu-i alta pe lume care s-o întreacã”.
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55 aºa pe pajiºti galben înfloriteºi roºu, ea s-a-ntors, ºi-n felu-n carefecioara-ºi pleacã genele smerite :
58 ºi-astfel veni,-mplinind a mea rugare,aproape,-ncît cîntãrii-acei fericesã pot sã-i prind ºi ce-nþeles ea are.
61 Cînd fu ºi unde ierbii-i lasã spicede stropi al apei curs, spre ochii meiea binevru ºi ochii sã-i ridice.
64 N-avu strãfulgerare-n ochii einici Venus, cred, cînd fu strãpunsã zeeade-al ei copil mai mult ca de-obicei.
67 Pe malul drept rîdea acum femeea,rupînd cu mîna flori ce cresc de sineºi fãrã sad pe ’nalta culme-aceea.
70 Trei paºi sta rîul între ea ºi mine,dar Pontul ce lui Xerxe-o probã-i detecã-n frîu orice-omeneºti trufii el þine,
73 în ura lui Leandru-atît nu stete,cã-i sta-ntre-Abid ºi Sest, cît într-a meaãst rîu acum, cã sta-ntre noi pãrete.
76 – „Sînteþi aici strãini – îmi zise ea –ºi-n locu-acest ales de-adãpostireumanei firi, cã rîd vi s-ar pãrea
79 de necrezut ºi poate-o sã vã mire ?Dar psalmul Delectasti clar vã-nvaþãºi poate-al minþii nor sã vi-l rãsfire.

59. din guri ferice (a). 60. Sã prind ºi ce-nþeles punea-n cîntare (a). 63. pe-ai ei sã
ºi... (a). 64. N-avu, cred eu (a). ªi n-a avut lucori ; cu ochii ei (b). 70. fu rîul
dintre (a). 71. ...trei (a). 73. fu (a). 75. ...acu (a).
60. Ea : cîntarea. 61. Unde : pe celãlalt mal, la margine, unde apa stropeºte iarba. 71. Pontul :cf. De Monarchia, II, 9 : „Xerxes, fiul lui Dariu ºi regele Persiei, nãpãdi lumea cu atîta mulþimede noroade, cã a aruncat un pod peste strîmtoarea ce desparte Asia de Europa, între Sext ºiAbid, ºi expediþia începutã a trebuit s-o lase cu ruºine”. Se ºtie cã marea a sfãrîmat podul luiXerxes ºi din aceastã pricinã el a pus soldaþii s-o batã. 73. Leandru : face aluzie la urîtul luiLeandru care, îndrãgostit de Hero, strãbãtu înotînd Helespontul ca sã se ducã la dînsa, pînãce într-o noapte furtunoasã pieri în mare. Dante se referã probabil la un pasaj din Ovidiu,
Heroides, XVII, 173-174, în care tînãrul îndrãgostit se plînge de piedica pusã între el ºi iubitalui de acea limbã de mare. Deci : „Leandru n-a urît atîta Helespontul, cît ura Dante, în clipeleacelea, rîul Lete care îl despãrþea de Matelda”. 75. Pãrete : stavilã. 80. Delectasti... : e vorbade psalmul XCII, 4 : „Cãci tu mã înveseleºti, Doamne, cu lucrãrile tale ºi eu cînt de veselie,cînd vãd lucrarea mîinilor tale”. Dupã Steiner, Matelda e veselã din cauza frumuseþilor naturiice o înconjoarã ºi simbolizeazã, dupã cum ne aratã restul psalmului citat, înflorirea sufletelorsfinte în faþa lui Dumnezeu. Într-adevãr, psalmul continuã : „Cei sãdiþi în casa Domnuluiînverzesc în curþile Dumnezeului nostru”. Eu unul n-aº insista prea mult asupra acestuisimbol, dat fiind înþelesul cu totul pãmîntesc, în sensul cel mai nobil ºi curat, al Mateldei,care consistã tocmai în aceastã bucurare faþã de frumuseþile naturii ºi a tuturor lucrurilor
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82 Iar tu, ce m-ai rugat ºi-mi stai de faþãsã-mi spui ce vrei sã ºtii, cãci gata sîntsã-þi dau, cît pot, la tot ce-ntrebi, povaþã.”
85 – „ªi apa – zisei – ºi-al pãdurii cîntcombat în mine noua mea credinþãde-un lucru ce-auzii de-acest loc sfînt.”
88 – „Sã-þi spui – mi-a zis – de unde ia fiinþãdin sineºi ceea ce mirare-þi face,ca-n minte-n loc de nor sã ai ºtiinþã.
91 Supremul Bun, cui fãr’ de soþ îi place,fãcu pe-om bun, ºi-ãst loc i-l dete-n lumeca drept zãlog de nesfîrºitã pace.
94 Dar n-a stat mult, prin vina proprie-anume ;prin vina sa schimbat-a-n plîns ºi-njuriiº-onestul rîs ºi veselele glume.
97 Deci cîte-s tulburãri de-ale naturiimai jos, prin aburi din pãmînt ºi apece-urmeazã pe cît pot, în sus, cãldurii,
100 mai sus de poarta ãstui deal nu-ncape ;cãci el se ’nalþ-atît de sus spre-airispre-a face pe-om [de stavile] sã-l scape.
103 Deci dac-ale vãzduhului rotirioriunde-urmeazã roata bolþii prime,cît timp nu-i ruptã roata nicãiri,

88. Voiu spune-a (a). 90. Ca-n minte-n loc de nor sã ai ºtiinþã (b). 95. Schimbat-a-n
plîns prin propriile injurii (a). 99. în sus cît pot de mult (a). 102. Ca de-ori ºi ce
tulburãri pe om sã-l scape (b).
bune ºi frumoase care sînt pe pãmînt. Sînt în Divina Comedie destule alte simboluri desprecele cereºti ! 84. Cît pot : a se construi : „cîtã povaþã pot, la tot ce-ntrebi”. 87. Auzii : de laStaþiu (cf. Purgatoriul, XXI, 48), care i-a spus cã de la poarta Purgatoriului pînã sus nu auloc schimbãri, ceea ce pare în contrazicere cu adierea de vînt ce miºcã uºor crengile copacilorºi cu apa care curge. Matelda explicã faptul cã, dacã apa curge ºi frunzele foºnesc, aceastanu înseamnã cã se întîmplã aºa ceva, cu vreo schimbare a elementelor. Loc : Purgatoriul.90. Nor : întunecime, îndoialã. 91. Fãr’ de soþ : în text : „Supremul Bun care se place numaipe El însuºi”. Lucru firesc, cãci, fiind desãvîrºit, nu poate sã-i placã altceva decît desãvîrºirea,adicã tot El. 93. Pace : fãcu Raiul pãmîntesc ca un fel de zãlog al pãcii eterne, de care omuls-ar fi bucurat, dacã nu l-ar fi mînjit pãcatul. 97. Tulburãri : Raiul pãmîntesc fiind creat deDumnezeu ca o aºezare idealã a omului, nu încape în el nici o schimbare de elemente ºi nicide atmosferã. Aceastã stare de lucruri priveºte întregul munte al Purgatoriului, care, înaintede pãcatul originar, n-avea alt rost decît sã pãstreze în vîrful lui Raiul pãmîntesc, ºi numaidupã greºeala întîilor oameni s-a schimbat în loc de ispãºire. 98. Mai jos : pe pãmînt. 99. Cãl-durii : aratã cum aburii ce se nasc din apã, ºi deci apa însãºi, au tendinþa de a se urca însus, înspre soare, izvorul cãldurii. Dupã ºtiinþa timpului, cãldura soarelui ridicã aburii în susºi, cu cît îi ridicã mai sus, cu atît îi subþiazã. Astfel, tot subþiindu-se din ce în ce, aburii se pre-fac în aer ºi aerul în foc. Cf. Brunetto Latini, Tesoro, I, III, 107 ºi Ristoro d’Arezzo, VIII, 1.103. Deci : fiindcã Pãmîntul, stînd nemiºcat dupã sistemul ptolemaic urmat de Dante, ºiaerul se miºcã de la rãsãrit spre apus, împreunã cu primul cer, adicã cerul Lunii, care e celmai aproape de Purgatoriu, acest cer (roata bolþii prime), rotindu-se, face în aºa fel ca aerul
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106 atinge-un vînt ºi-aceastã înãlþimece-n aer viu se ’nalþ-atot-desprinsã,ºi-i dã pãdurii glas, cãci ea-i desime.
109 O plant-apoi de-acest curent atinsãîl umple de virtutea sa, iar elo-mprãºtie-n jur, de-a sa miºcare-mpinsã.
112 Iar alt pãmînt, precît e apt prin elºi clima lui, concepe ºi purcedevirtuþi diverse-n pomii de-orice fel.
115 Acestea de le-aþi ºti, voi n-aþi mai credeminune-acolo-n lume, cînd rãsarevro plant-a cui sãmînþã nu se vede.
118 ªi-apoi sã ºtii cã sfîntul cîmp pe carestai tu, e plin de oriºice rãsadºi fructe-n el, cum n-aveþi voi, el are.
121 Nu-i apa asta din vapori ce cadschimbaþi în ploaie spre-a hrãni vro vînã,ca pe-alte rîuri ce sporesc ºi scad ;
124 Ci e dintr-o egalã-n veci fîntînã,ºi-atît prin vrerea Celui Sfînt ea prindepe cît deschisã-n douã lãturi mînã.
127 Cu-aºa virtute ea pe-un scoc descindecã stinge-n om memoria faptei rele,ºi-a faptei bune-acesta i-o aprinde.

110. iar acel (a). 111. curent (a). lui (a). 116. cînd vr-un pom rãsare (a). 127. pe-
-acel (a). Virtute-atare avînd pe (b).
(ale vãzduhului rotiri) sã-i urmeze miºcãrile ºi, pe de o parte, acest vînt, lovindu-se de desimeapãdurii care-i stã pieptiº, produce sunetul, iar pe de altã parte, impregnîndu-se de putereaei germinalã, o rãspîndeºte pe pãmînt, care produce flori ºi ierburi fãrã sã aibã nevoie deseminþe. Fiind vorba de un vînt care izbeºte pãdurea din vîrful Purgatoriului, situat peemisfera australã ºi deci pe pãmînt, cred cã nu putem înþelege decît cerul Lunii, care este celmai apropiat. 104. Bolþii prime : dupã unii comentatori care încep numãrãtoarea de la cerulEmpireu, ar fi vorba aici de primul mobil (care în realitate este cerul al nouãlea) ; dupã alþii,cerul Lunii, care este întîiul dupã Pãmînt. Urmeazã : vîntul produs de rotirea cerului Luniiurmeazã aceeaºi direcþie ca ºi miºcarea cerului, adicã de la est la vest, Pãmîntul fiind socotit,dupã sistemul ptolemaic urmat de Dante, nemiºcat, în centrul Universului. 105. Ruptã : dacãaceastã rotire nu este întreruptã de nici o piedicã. 108. Desime : în text : „fiindcã-i deasã”.109. Curent : vînt. 110. Virtutea : germinativã. 112. Alt : pãmîntul nostru locuit de oameni,care-i cu desãvîrºire deosebit de acela al Raiului pãmîntesc. 114. Virtuþi diverse : în text :„Din virtuþi diferite (din diverse seminþe) concepe pomii de orice fel”. Dupã ºtiinþa timpului,faptul cã gãsim în puþin spaþiu plante deosebite ºi cu daruri contrare era explicat prin influ-enþa cerului. Dante însã „nu atribuie naºterea plantelor numai virtuþii cereºti, ci presupunecã aerul aduce din Raiul pãmîntesc darul fiecãrei plante pe pãmîntul nostru, care, dupã fer-tilitatea sa fireascã ºi dupã climat, odrãsleºte din virtuþi osebite, plante diferite” (Torraca).122. Vînã : vînã de apã. 124. Egalã : fiindcã din voinþa lui Dumnezeu ea dobîndeºte tot atîtaapã cîtã ºi duce în cele douã rîuri (deschisã în douã laturi) care izvorãsc din ea : Lete ºi Eunoe.127. Un scoc : Lete, despre care se ºtie cã era apa uitãrii. Aici, în Purgatoriu, simbolizeazãuitarea pãcatului, fãrã de care nu e cu putinþã bucuria Raiului.
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130 E Lete-aceasta, una din vîlcele,Evnoe-i alta, dar efecte n-audecît gustînd ºi-aici, ºi-aici din ele.
133 Cu gust, orice-ape sub aceasta stau.ªi chiar avînd tu setea potolitã,aºa ca lãmuriri sã nu-þi mai dau,
136 mai fie-þi una totuºi dãruitã.Mai fãr’ de preþ nu cred cã va sã-þi parã,deºi-þi voi spune-o netãgãduitã.
139 Anticii-acei ce-n versul lor cîntarãun veac de aur ce ferice-a statãst loc de-aci-n Parnas poate-l visarã.
142 Aici fu primul om nevinovat,eternul mai aici, ºi-orice rodire,ºi-aici nectarul cel de toþi cîntat.”
145 Întors acum cu-ntreaga mea privirespre-ai mei poeþi, vedeam cum amîndoizîmbeau de-aceastã ultim-a ei ºtire.
148 Spre dulcea Doamnã m-am întors apoi.

131. Evnoe : adicã rîul „bunelor gîndiri”, simbolul harului divin. 132. Aici ºi-aici : trebuiesã guºti din ambele, dacã vrei sã te înalþi în Rai, fiindcã nu sînt destule nici uitarea pãcatului,nici harul dumnezeiesc, luate în parte. 134. Setea : cu toate cã explicaþiile mele þi-au potolitsetea de a ºti, eu totuºi vreau sã-þi mai lãmuresc ceva. 138. Netãgãduitã : tainã. 141. Ãstloc : dupã obiceiul medieval al moralizãrii, prin care în versurile poeþilor pãgîni se cãuta unadevãr moral prin alegorie, Dante explicã mitul vîrstei de aur ca o pildã a Raiului pãmîntesc.144. De toþi : de toþi cei ce au descris minunile vîrstei de aur. 146. Poeþi : Virgil ºi Staþiu.147. Zîmbeau : dupã unii comentatori, fiindcã înþelegeau cã Matelda adãugase aceste ultimecuvinte tocmai pentru ei ; dupã alþii, din satisfacþie cã au întrevãzut o tainã creºtinã ; dupãalþii, în fine, din compãtimire pentru ei înºiºi cã în vîrsta de aur n-au vãzut decît o frumuseþepoeticã. Cred cã au dreptate cei care în surîsul poeþilor vãd satisfacþia de a fi întrevãzut otainã creºtinã. Procedeul lui Dante (ºi în general al Evului Mediu) este de a cãuta sã punãde acord cu orice preþ poezia pãgînã cu religia creºtinã. Admiraþia ºi dragostea ce Dante leavu pentru Virgil ºi poezia clasicã în genere îl fac sã nu poatã admite cã poeþii latini au pututgreºi ºi atunci le ia apãrarea sau moralizînd cele spuse de ei (ca ºi cum ar fi numai un fel dea vorbi poetic ºi figurat), sau fãcînd aºa ca ei înºiºi sã le corecteze.

148. a mea privire (a).
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1 Cîntînd aºa cum cîntã ’namorataadaose-aceste vorbe-ntregitoare :Beati quorum tecta sunt peccata.
4 ªi-aºa cum nimfe trec rãtãcitoare,sihastre-n umbra codrilor, fugîndde soare-o seamã, ºi-altele vrînd soare,
7 aºa trecea pe rîu în sus, mergîndpe malul lui, iar paºii-mi se fãcurãmai mici spre-a fi cu pasu-i mic în rînd.

1. ’namorata : cum cîntã o femeie îndrãgostitã, cu tot sufletul. 2. -ntregitoare : a cînteculuiîntrerupt. 3. Beati... : începutul psalmului XXXII : „Ferice de cei cu fãrãdelegile iertate ºi decel cu pãcatul acoperit”. Aceste cuvinte se referã la Dante, care e gata sã bea în Lete uitareagreºelilor sale ispãºite. 4. Trec : în text „treceau”. Prezentul întrebuinþat de Coºbuc nu disto-neazã însã aici, unde dragostea pentru miturile frumoase, poetice, ale Antichitãþii ºi vioi-ciunea închipuirii poetice a lui Dante fac în aºa fel ca scena sã ne aparã mai mult prezentãºi realã, decît trecutã ºi închipuitã. Din acest punct de vedere, ºi Dante poate fi socotit ca unpremergãtor al Renaºterii. Nimfele lui, desigur, sînt simþite într-un fel cu totul modern, nunumai pentru vremea lui, ci ºi pentru vremea noastrã, însã tocmai din acest motiv sînt maivii decît dacã inspiraþia lor ar fi numai eruditã ºi arheologicã, cum s-a întîmplat pe urmã, însecolul al XVI-lea. Clasicismul lui Dante, ca de altfel acela al întregului Ev Mediu, este viu,contopit cu idealurile ºi nãzuinþele vremii, iar nu reproducerea mecanicã a Antichitãþii, cums-a întîmplat în Renaºtere. Din aceastã pricinã moare astãzi clasicismul, fiindcã nu-l simþim,mulþumindu-ne sã-l reproducem ºi sã facem erudiþie din ceea ce a fost poezie. 5. Sihastre :singuratice. 6. O seamã : unora, ca de pildã cele ale munþilor (Oreades), le place soarele, altele(cele ale pãdurilor) fug de el, se feresc de el. Cf. Virgiliu, Georgice, IV, 383 : „centum quae
silvas, centum quae flumina servant”. 7. Trecea : Matelda.

1. Cîntînd ca ºi de-amor rãpitã fata (b). 7. Aºa-mpotriva rîului (b). 8. formarã (A).Am trecut în text varianta (a) ca sã potrivesc rima cu aceea din versul 10, necompletîn (A) ºi cãruia i-am substituit varianta (b).

Cîntul XXIX
Raiul pãmîntesc

Cîntecul Mateldei ºi cîntecul pãdurii(1-36)  Invocaþia cãtre Muze ºi apariþia
sfeºnicelor minunate (37-63)  Proce-
siunea misticã (64-120)  Dãnþuitoarelede lîngã carul mistic (121-132)  Cei ºapte
bãtrîni înþelepþi (133-150)  Tunetul(151-153)
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10 ªi-ai ei cu-ai mei nici suta n-o umplurã,cînd rîpele-au cotit, egal mereu,ºi iar spre Ost mã-ntoarse-o cotiturã.
13 Nu mult am mers aºa, ºi ea, ºi eu,cînd ea cu totu-ntoarsã cãtre mine :– „Priveºte,-a zis, ºi-ascultã, frate-al meu !”.
16 ªi-atunci vãzui cã de tutindeni vine,prin codru-ntreg vãrsîndu-se,-o lucoare,încît, c-ar fulgera, gîndeam în mine.
19 Dar fulgerul cum vine-aºa ºi moare,ci-aceasta dãinuia mereu mai vie,ºi-am zis atunci în gînd : „Dar ce-o fi oare ?”.
22 ªi-adînc umplu o dulce melodielucoarea zãrii ; ºi cu rîvn-amarãmustrai atunci a Evei nebunie.
25 Cãci unde cer ºi-uscãturi ascultarã,femeia numai, ºi de-abia ziditã,nu vru sã rabde nici un vãl povarã,
28 subt care de-ar fi stat ºi ea smeritã,aº fi gustat nespus de dulcea starede-aici, ºi-acum, ºi-apoi ca nefinitã.
31 Pe cînd treceam printr-astea stãri primarea vecinicii plãceri, de-uimire prins,ºi doru-avînd de-alt farmec mult mai mare,

11. Egal : la o egalã distanþã una de alta, fiind malurile paralele. 12. Iar : fiindcã spre rãsãritîi era fruntea (cf. Purgatoriul, XXVII, 133) cînd ajunge la marginea pãdurii. 24. Mustrai :fiindcã îmi dãdui seama cît ne-a costat pãcatul Evei, care ne-a lipsit de un loc atît de ferme-cãtor. 25. Uscãturi : pãmîntul. Cf. Geneza, I. 9 : „Dumnezeu a zis sã se strîngã la un loc apelecare sînt dedesubtul cerului ºi sã s-arate uscatul”. 27. Un vãl : nici o limitã la inteligenþa ei.A se înþelege : „Nu vru sã rabde nici povara unui vãl”. 28. Subt care : vãl. 30. De-aici : dinRaiul pãmîntesc. ªi-acum : nu numai pentru scurtul timp petrecut de Dante în Raiul pãmîn-tesc, ci în veci. În text : „Aº fi gustat din acele bucurii de nespus mai înainte chiar din ceasulnaºterii ºi pentru mai mult timp”. 31. Primare : în textul italian : „primizie”, pe care aproapetoþi comentatorii moderni (Torraca, Passerini, Steiner) ºi chiar ºi Tommaseo le comenteazãca pe întîile semne ale bucuriei paradisiace. Cred însã cã bine a tradus Coºbuc primare,deoarece aici e vorba de bucurii create dintru început, o datã cu Raiul pãmîntesc.

10. ªi-au fost, ai ei cu-ai mei (a). Vr-o sut-au fost ai mei cu-ai ei (b). Dar paºi, vr-osutã... (A). Am trecut în text varianta (b), fiind versul în (A) necomplet. 11. cîrmind,egala (a). 12. ºi-aºa spre Rãsãrit mã-ntorsei iarã (A). Am trecut în text varianta (b)din cauza rimei. 14. Doamna întorsa întreaga (a). 20. Ci-acesta dãinuind sporia-ntãrie (b). 21. Dar ce-ar putea sã fie (b). mirat (a). 23. rîvna mea (a). M-a împins aºacã-n rîvna mea (b). sã mustre-a (b). 25. ºi cer ºi-uscaturi (a). Cãci unde-Uscat ºi Cersmerenie avea (b). 27. Sub nici un fel de vãl n-a vrut sã stea (b). 29. ºi-ntram ºi-apoineterminînd (b). 33. ªi dornic de-o plãcere ºi mai mare (b).
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34 sub verzii arbori ca ºi-un foc aprinspãru, ºi-n jur vãzduhul ºi ’nainte,ºi-un dulce cînt din sunet s-a desprins.
37 Ori veghe,-ori foame,-ori ger, fecioare sfinte,dac-am rãbdat eu pentru voi vrodatã,silit acum vã fac o rugãminte :
40 sã-mi verse apa Helicon bogatãºi-ajute-mi al Uraniei cor sã puiîn vers ce greu ºi-n gînd chiar mi s-aratã.
43 ªi ºapte pomi de aur eu crezuicã vãd, pãruþi aºa prin lunga zarece sta-ntre noi ºi ceea ce vãzui ;
46 cînd fui aproape îns-atît de tarecã lucrul cel ce-nºalã vro simþirenu pierde-al sãu nimic prin depãrtare,
49 puterea care minþii-i dã vorbirefãcu sã vãd cã-s lãmpi pãruþii-aceicopaci, ºi voci cîntau : „Întru mãrire”.
52 Deasuprã-ºi lumina cu clar temeifrumosul vas, ca luna-n zãri seninela miezul nopþii-n miezul vieþii ei.

34-35. Pãru vãzduhul ca ºi-un foc aprins/ Sub verzii pomi, ºi-n jur ºi (a). Pãru totlocul ca ºi un foc aprins/ ªi-n jur sub pomii verzi, ºi se (b). 37. Dac-am rãbdat origer, fecioare (a). Ori foame de-am rãbdat (b). 38. ...adese (a). 41. ªi-urai ajute-mi (b).
42. În rime lucruri grele-a fi-nþelese (b). ce-i chiar gîndirii (b). 47. ...sîmþãmînt (a).
49. ...cuvînt (a). 50. ...cale (a). 51. Osana aveau în cînt (a). 52. -n lucori egale (a).Deasuprã-ºi rãvãrsa lucori egale/ Cu-al lumii... (b). 54. ...sale (a).
34. Sub verzii... : subiectul e „vãzduhul”. Deci : „Sub verzii arbori vãzduhul pãru, ºi-n jur,ºi-nainte, ca ºi un foc aprins”. 35. Vãzduhul : aerul. 36. Cînt : melodia (sunetul) care maiînainte venea la ureche nelãmuritã (cf. v. 22) acum se desluºeºte ca provenind din glasuricare cîntã. 37. Ori veghe : ceea ce a vãzut Dante e atît de supranatural, încît se adreseazãMuzelor (fecioarele sfinte), ca sã-l ajute sã redea în vers priveliºtea ce i s-a înfãþiºat privirilor.40. Helicon : vîrful Parnasului, în Beoþia, reºedinþa Muzelor. 41. Urania : Muza lucrurilorcereºti. 43. Pomi : dar în realitate erau sfeºnice. Aici începe procesiunea misticã ºi simbolicã,ce li s-a pãrut unora de un gust cu totul medieval ; dacã însã ne uitãm la felul în care aînfãptuit-o Botticelli, putem sã ne încredinþãm de mãreþia ºi, într-un sens, chiar de moder-nismul ei. Grotescul medieval pe care au voit sã-l vadã unii în aceastã scenã nu e de fapt decîtsupranaturalul ºi simbolicul ºi nu se poate explica atîta rãtãcire în judecata esteticã decîtprin înrîurirea materialismului ºi pozitivismului (în filosofie) ºi a verismului ºi naturalismului(în artã) asupra celor ce au formulat-o. 44. Lunga zare : depãrtare. 48. Al sãu nimic : nimicdintr-al sãu. 49. Puterea : discernãmîntul. 50-51. Pãruþii-acei copaci : cei care mai înaintemi se pãreau copaci. 51. „Întru mãrire” : în text : „Osana !”. Cf. Matei, XXI, 9 : „Osana, Fiullui David ! Binecuvîntat este Cel ce vine întru numele Domnului ! Osana în cerurile preaînalte !”. 53. Vas : sfeºnicul ; în text : „unealtã”. 54. Miezul : cînd e plinã, ceea ce corespundecu jumãtatea lunii astronomice (mensis).
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55 Mã-ntoarsei cu priviri de-uimire plinespre-al meu poet, ci-al sãu rãspuns fusesecã sta privind, ºi el uimit ca mine,
58 ºi iar privii spre-acele-odoare-alesece-aºa de-ncet veneau, cã mai cu zorsînt paºii-nceþi ai tinerei mirese.
61 ªi-mi zise Doamna : – „Prea te uiþi cu dorarzînd de-acele lãmpi strãlucitoareºi nu priveºti ºi ce-i în urma lor”.
64 ªi, ca ºi-urmîndu-ºi ducii lor, popoarevãzui venind, ºi albe-aveau vestmintecum nu-i pe lume-n veci astfel de-alboare.
67 Lucea la stînga-mi luciul apei sfinteredîndu-mi coasta stîngã,-ncît pãreamca ºi-n oglindã ce mi-ar sta ’nainte.
70 Iar cînd pe mal atare loc aveam,c-aveam distanþã singur rîurelul,ºi-am stat [atunci] sã vãd alesul neam,
73 vãzui trecînd acele lãmpi, ºi-n felulacela dînd în urmã-le-o coloarecum este-o linie trasã cu penelul,
76 aºa cã, sus, distinct-a lor lucoareda ºapte dungi, în feþele ce daului Foebus arc ºi Lunii-ncingãtoare.
79 Mai lungi decît vederea mea erauaceste dungi, iar cele din afarãcam zece paºi, cred eu, se-ndepãrtau.

56. bunul Domn, al cui rãspuns (a). 58. lãmpi (a). iuþi (a). 60. Îºi fac (a).
61. ...umpluþi (a). 60-61. Deci Doamna iar : Spre-acele vii lumini tu ochii duci-i (b).
62. ime, lucii (a). 64. conducãtori (a). 66. Cum nu-s pe lume-albori ce-ar fi mailucii (b). ...alborii (a). 67. faþa (a). 71. Cã-mi sta la mijloc (a). 72. m-oprii sã vãdmai bine, ºi vãzui (A). Am trecut în text varianta (a) din cauza rimei. 75. cã-slinii (a). 77. brîne (a).
56. Rãspuns : rãspuns privirii mele. 58. Odoare : sfeºnice de aur. Aceste sfeºnice simboli-zeazã ardoarea ºi lumina ce vin din Sfîntul Duh. Cf. Apocalipsa, I, 12-20 : „M-am întors sã vãdal cui era glasul care-mi vorbea. ªi cînd m-am întors, am vãzut ºapte sfeºnice de aur... ºi celeºapte sfeºnice sînt cele ºapte biserici”, adicã din Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardis,Filadelfia ºi Laodicea. În ce priveºte simbolul, Dante s-a gîndit la un alt pasaj din Apocalipsã(IV, 5), unde se spune : „Înaintea scaunului de domnie ardeau ºapte lãmpi de foc, care sînt celeºapte duhuri ale lui Dumnezeu”. 59. -nceþi : unul din lucrurile ce se recomandã în cãrþile deeleganþã cavalereascã adresate femeilor (prov. ensenhamens ; v. fr.  chastoiemens ; v. it. : reggi-
menti) este de a umbla cu paºi mãrunþi ºi înceþi (domoli). 61. Doamna : Matelda. 64. ªi ca :a se construi : „ªi vãzui venind popoare, ca ºi urmîndu-ºi ducii lor”. În cazul de faþã ducii arfi sfeºnicele. 68. Redînd : rãsfrîngînd. Coasta : malul. 70-71. Aveam, aveam : repetare voitãspre a insista parcã mai mult asupra unui lucru de necrezut. 77. Feþele : cele ºapte culori alespectrului solar. 78. -ncingãtoare : brîul Dianei, adicã cearcãnul lunii. 80. Din afarã : fiindcãerau concentrice.
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82 Sub cer aºa frumos, cum spusei darã,bãtrîni, de dou-ori doisprezece,-avîndcununi de crin, tot doi cu doi intrarã,
85 ºi toþi : – „Binevorbitã fii – cîntînd –între femei ºi binecuvîntateeterne-a tale frumuseþi”. Iar cînd
88 în faþa mea ºi flori împurpurate,ºi ierbi, pe-alt mal, cu toatele-mpreunãde-acele ginþi alese-au fost scãpate,
91 precum pe cer o stea la stea s-adunã,aºa venirã-n urmã patru fiare,ºi toate-aveau de frunze verzi cununã ;
94 cu ºase-aripi ornatã fiecare,ºi pene numai ochi, cum, de-ar fi viu,gîndesc cã Argus i-ar avea atare.
97 Dar rime nu mai pierd sã le descriu,creºtine-al meu, cãci de-altele mi-e mie,încît aici îmi cat-avar sã fiu ;
100 dar vezi în Ezechil, cum le descrie,venind din nord din friguroasa partecu ploi ºi foc ºi multã vijelie,

87. Eterne-a tale (a). a tale frumuseþi eterne stînd (A). Am trecut în text varianta (a),ca sã nu rãmînã periodul în suspensie. 96. Eu cred (a). 99. ªi-astfel îmi cat-avaraici (a). 101. cã viu (a).
83. Bãtrîni : douãzeci ºi patru de bãtrîni, care, în aceastã procesiune, simbolizeazã cele douã-zeci ºi patru de cãrþi ale Vechiului Testament. Cf. Apocalipsa, IV, 4 : „Împrejurul scaunului dedomnie stãteau douãzeci ºi patru scaune de Domni, ºi pe aceste scaune stãteau douãzeci ºipatru de bãtrîni îmbrãcaþi în haine albe ; ºi pe capete purtau cununi de aur”. 85. Cîntînd :bãtrînii care intraserã doi cîte doi. Ca ºi celãlalt gerunziu (avînd) din versul 83, ºi acesta atîrnãde „intrarã”, din versul 84. „Binevorbitã” : sînt aproape aceleaºi cuvinte din Buna-Vestire :„Plecãciune, Plãcuto lui Dumnezeu, Domnul este cu Tine, binecuvîntatã eºti Tu între femei”(Luca, I, 28 ºi 42). Fiindcã procesiunea este în aºteptarea coborîrii din cer a Beatricei ºifiindcã Dante nu repetã aidoma cuvintele vestirii îngereºti, socotim cã ºi cîntecul bãtrînilorse adreseazã Beatricei, iar nu Sfintei Fecioare, cum cred Passerini ºi alþi comentatori. Defapt, Beatrice reprezintã aici simbolul „adevãrului revelat” ºi deci este în acord cu tot restulprocesiunii ce înfãþiºeazã istoria Bisericii lui Cristos, de la origine ºi pînã la izbînda ei finalã.87. Frumuseþi : dupã Steiner : „strãlucirea acelor adevãruri pe care ni le revelezi nouã”.Stînd : care dãinuiesc în veci. Iar : am fost nevoit sã introduc în text varianta (a), ca sã legmai bine versul 88 de cel anterior ºi ca sã pot respecta virgula pusã de poet la sfîrºitulversului 90, care aratã cã toatã aceastã terþinã trebuia sã depindã de un gerundiv. 90. Scã-pate : lipsite ; dupã ce procesiunea bãtrînilor a trecut mai departe. 91. Precum : apãrînd unacîte una ºi nu toate deodatã, cum, dupã ce se întunecã, rãsar stelele pe cer. 92. Fiare : simbolulcelor patru Evanghelii, adicã omul pentru Evanghelia dupã Matei, leul pentru Evanghelia luiMarcu, boul pentru Evanghelia lui Luca ºi vulturul pentru Evanghelia lui Ioan. 93. Frunzeverzi : ca sã arate veºnicul adevãr al doctrinei creºtine. 94. Aripi : dupã Steiner, cele treiperechi de aripi ale fiecãrei fiare simbolizeazã cele trei interpretãri : alegoricã, moralã ºianagogicã (cf. Convivio, II, I, 1) ºi care, dupã un mistic din vremea lui Dante, se pot comparacu niºte aripi ce fac ca adevãrul sã zboare mai departe ºi în mai multe direcþii. 95. Ochi : casimbol al vederii agere ºi largi a autorilor lor (Evangheliºtii). 96. Argus : mitologicul paznical fecioarei Io, care avea o sutã de ochi. Cf. Metamorphoses, I : „Centum luminibus cinctum
caput Argus habebat”. 98. Mie : se subînþelege zor. 100-102. Ezechil : cf. Iezechiel, I, 4 : „M-am
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103 ºi-aºa erau cum le descrie-n cartela el, ci pentru pene, e cu mineIoan ce-aici de-acela se desparte.
106 Iar spaþiul dintre-acestea patru-l þinepe douã roþi un car ce pontificãºi tras de gîtul unui vultur vine.
109 Acesta-n sus aripele-ºi ridicãîntre mezinul steag ºi trei ºi trei,dar nu le-atinge-n zarea ce-o despicã :
112 mergeau cu mult mai sus ca ochii mei.Cît e vultur, e de-aur sfînta fiarã ;dar alb bãtînd în roºu-i restul ei.
115 Pe Scipio sau pe-August nu-l bucurarãromanii cu mai mîndru car ; ºi, pusealãturi, ar putea sãrac sã-þi parã
118 chiar ºi-al lui Sol, acel ce s-abãtuseºi-a ars prin ruga tristei Terra, cîndîn tainã Jupiter dreptate-aduse.

103. spune el în (a). 104. ci pentru-aripi (a). 105. Ioan a spus cã (a). 111. ...stricã (a).
117. cred, sãrac putea sã fie (a). 118-120. ...acel ce ars îi fuse/ Cãci tristaTerra-ºi plînse nenorocul/ ªi-n tainã Zevs... (b). 120. Dreptate-odatã Zevs întain’ (a).
uitat, ºi iatã cã a venit de la miazãnoapte un vînt nãpraznic, un nor gros ºi un snop de foc,ce rãspîndea de jur împrejur o luminã strãlucitoare. Tot în mijloc se mai vedeau patru fãpturivii, a cãror înfãþiºare avea o asemãnare omeneascã. Fiecare din ele avea patru feþe ºi fiecareavea cîte patru aripi. Picioarele lor erau drepte. Sub aripi, de cele patru pãrþi ale lor, aveauniºte mîini de om. ªi toate patru, la dreapta lor aveau cîte o faþã de leu ; la stînga lor, toatepatru aveau cîte o faþã de bou, iar înapoi toate patru aveau cîte o faþã de vultur”. 105. Ioan :cf. Apocalipsa, IV, 8 : „Fiecare din aceste patru fãpturi vii avea cîte ºase aripi, ºi erau plinede ochi, de jur împrejur ºi pe dinlãuntru.” Acela : Iezechiel. 107. Un car : Biserica universalã,pe care Sfîntul Pavel, în Epistola VIII, 4, o numeºte carul „logodnicei lui Cristos”. Cît desprecele douã roþi, dupã unii comentatori simbolizeazã cele douã testamente, iar dupã alþii celedouã tagme cãlugãreºti : franciscanii ºi dominicanii. Cf. Paradisul, XII, 106-107, unde cei doisfinþi întemeietori ai acestor ordine sînt numiþi „roþi ale carului”. Ce pontificã : în text : „uncar triumfal”. 108. Vultur : grifon, al cãrui cap e de vultur, iar restul de leu cu aripi. Aicigrifonul, cu cele douã firi ale sale, este simbolul lui Isus Cristos, om ºi Dumnezeu, careconduce Biserica, dupã cum grifonul trage carul. 110. Mezinul steag : dîra mijlocie a acelorºapte, care pornesc din cele ºapte sfeºnice de aur, deschid procesiunea ºi pe care Dante le-aasemãnat cu niºte steaguri. 111. Despicã : n-ajunge pînã la înãlþimea vãzduhului, pe care îldespicã cele ºapte dîre. 113. Aur : aurul simbolizeazã firea dumnezeiascã, iar albul ºi roºulfirea cea omeneascã. Albul simbolizeazã candoarea sufletului ºi roºul milostenia. 116. Car :triumfal. 117. Alãturi : cele douã care triumfale. 118. Sol : Soare (Foebus Apollo). 119. Ruga :Calea Laptelui. Cf. Metamorphoses, II, 107 ºi urm., în care se povesteºte cum Phaeton, ca sãaibã o dovadã cã în realitate era fiul Soarelui, îi ceru sã conducã o zi carul lui de foc, însã,rãtãcind drumul ºi mînînd cu nepricepere, a ars partea aceea din cer unde vedem astãzi CaleaLaptelui ºi, apropiindu-se de pãmînt (Terra), acesta, speriat, s-a rugat de Jupiter sã-l scape,iar pãrintele zeilor a trãsnit pe Phaeton.
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121 Trei Doamne-n dreapta lui veneau jucîndîn cerc ; o Doamnã roºie-aºa fãcutãcã n-ai cunoaºte-o-n flacãri de-ar fi stînd.
124 Iar ceealaltã-n trupu-ntreg pãrutãsmarald din care-ntreg ºi l-ar avea –a treia ca de nea de-acum cãzutã.
127 Condusã hora de-albã-ntîi pãrea,de roºie-apoi, ºi iuþi sau alinateroteau precum cînta din gurã ea.
130 La stînga patru-n purpurã-mbrãcatejucau, ºi-n chipul uneia ce esteîn frunte cu trei ochi, erau purtate.
133 ªi-n urma grupei ce-am descris cu-aceste,vãzui doi moºi, într-alt port fiecareci-asemeni în miºcãri ºi dulci, ºi-oneste.
136 Pãrea unul ºcolar acelui mareHipocrate ce-a fost creat de Firecelor mai dragi fãpturi pe cari le are.
139 Al doile-avea contrarie-o pornire,încît ºi peste vale-o groaz-avuide-acuta-i spadã plinã de lucire.
142 Umili pãrînd, pe patru-apoi vãzui,ºi-un singur moº sfîrºea aceastã grupã ;dormea, ci-avea-nspiratã faþa lui.

121. Jucînd în cerc, la (a). 121-123. Veneau trei Doamne-n dreapta lui, cu jocul/Cã-n flãcãri stînd n-ar fi mai roºu focul (b). La dreapta lui trei Doamne-n cerc cujocul/ Veniau (b). 131. în tactul (a). 132. ...pãreau (a). 136. Un ins pãrea (a). Lafel însã-n (b). 140. ...vale (a). 142. ...cale (a). 144. ...sale (a).
121. Trei doamne : una roºie (Milostenia), una verde (Speranþa) ºi cea de-a treia albã cazãpada (Credinþa). Milostenia, Speranþa ºi Credinþa sînt socotite în teologia catolicã dreptcele trei virtuþi teologale, proprii creºtinismului, pe cînd celelalte patru, cardinale : Tãria,Cumpãtarea, Dreptatea ºi Înþelepciunea pot fi comune ºi pãgînilor. 125. ªi l-ar avea : trupul.129. Ea : cea roºie, adicã Milostenia. Faptul cã hora e condusã cînd de Milostenie, cînd deCredinþã ºi niciodatã de Speranþã simbolizeazã cã aceasta din urmã nu este în stare sã nedea pe celelalte douã, adicã în inima omului se naºte ori Credinþa, ori Milostenia, ºi acesteaatrag pe celelalte, pe cînd Speranþa nu. 130. Patru : cele patru virtuþi cardinale, sau morale,îmbrãcate în culoarea roºie, simbolul milosteniei, fiindcã, dupã cum spune Sfîntul Toma,
Summa theologica, II, 65 : „Virtuþile morale nu pot sã existe fãrã de Milostenie”. 132. Treiochi : Prudenþa (Înþelepciunea), care, dupã Dante (cf. Convivio, IV, 17), este cãlãuza vir-tuþilor morale. 134. Doi moºi : simbolul Faptelor Apostolilor ºi Epistolelor Sfîntului Pavel.136. Unul : Sfîntul Luca, cãruia i se atribuiau Faptele Apostolilor, era înveºmîntat în hainãde medic (ºcolar al lui Hipocrat). 138. Celor mai dragi : în folosul oamenilor, fãpturileprivilegiate ale Firii. 139. Al doilea : al doilea moº avea o înfãþiºare nu blîndã, ca cel dintîi,ci dîrzã ºi avea în mînã o spadã, ca un simbol al luptei pentru apãrarea credinþei. 142. Pepatru : cele patru „figuri” ale Epistolelor minore, adicã ale lui Petru, Iacob, Ioan ºi Iuda.143. Un singur moº : Apocalipsa Sfîntului Ioan. 144. -nspiratã : ca de Prooroc.
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145 ªi-acestea ºapte-aveau ca prima trupãvestmîntul lor, ci drept încingãtoarea frunþii cîmp nu crinii li-l astupã,
148 ci trandafiri ºi-altfel de roºie-o floare :un ochi mai de departe-ar fi juratcã toþi ar fi din ochi în sus vîlvoare.
151 Cînd caru-ajunse-n dreptul unde-am stat,tunã-n vãzduh, ºi-acelei gloate demnepãru cã semn de-oprire i s-a dat,
154 cãci stete-n loc cu primele ei semne.

147. Dupã crinii este în (A) un mic spaþiu gol. 148. a... frunþii (a). 151. fuse (a).
153. ...puse (a).
148. Ci trandafiri : crinii celor dintîi simbolizeazã candoarea credinþei, cu care aceia auaºteptat pe Cristos ce era sã vie ; iar trandafirii acestora de pe urmã simbolizeazã milostenia,care este temelia credinþei propovãduite de Cristos. 152. Tunã : procesiunea a ajuns la capãtulei ºi chiar din cer îi vine semnul de oprire.
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Cîntul XXX
Raiul pãmîntesc

Apariþia Beatricei sub norul de flori cecade din mîinile îngerilor (1-45)  Dis-pariþia lui Virgil ºi durerea lui Dante
(46-54)  Mustrãrile Beatricei faþã deDante pentru rãtãcirea moralã de dupãmoartea ei ºi pocãirea lui Dante (55-145)

1. Carul (a). 4. cum cel de jos ne (a). 6. Cu bun sfîrºit corabia (b). 15. aleluind (a).
1. Ursa : cele ºapte sfeºnice care deschid procesiunea sînt aici considerate ca o constelaþiespiritualã din întîiul cer (cea dintîi luminã), adicã din cerul Empireu, ºi constelaþia aceastae asemãnatã cu Ursa, fiind ºi ea alcãtuitã din ºapte stele, întrucît, dupã cum aceasta dinurmã cãlãuzeºte pe corãbieri, tot aºa ºi cele ºapte sfeºnice cãlãuzesc pe credincioºi sprelimanul mîntuirii. 2. Nu ºtie : diferenþa între aceastã constelaþie (spiritualã ºi simbolicã) ºi„Ursa” e cã cea dintîi nu cunoaºte nici rãsãrit, nici apus ºi nu poate fi întunecatã decît numaide urmãrile pãcatului originar. 5. Al nostru : „Carul”, „Ursa” din cerul nostru real. Face :„face sã intre în port, cu bun sfîrºit, bãrcile corãbierilor”. 7. A stat pe loc : adicã „Ursa”, dinprimul vers. Verace : întrucît cãrþile sfinte nu mint. 9. Pace : fiindcã tot ce-i scris în cãrþilesfinte se împlineºte în Bisericã, simbolizatã prin carul triumfal tras de grifon. 10. Duh : unuldin bãtrînii care urmeazã carul mistic ºi care simbolizeazã Cîntarea Cîntãrilor. 11. Mireasa :sînt cuvintele din Cîntarea Cîntãrilor, IV, 8 : „Vino cu mine din Liban, mireaso, vino cu minedin Liban !”. Dupã interpretarea creºtinã, Cîntarea Cîntãrilor simbolizeazã nunta lui Cristoscu Biserica. Invitaþia este fãcutã aici Beatricei, fiindcã Dante (cf. Convivio, II, 15) interpre-teazã mireasa prin ºtiinþa divinã. 12. -ntreit : de trei ori. 15. Re-mbrãcatã : redobînditã prinreînvierea trupului, dupã Judecata cea de Apoi (marea judecatã).

1 Cînd Ursa deci din cea dintîi luminã(ce-n veci de-apus ºi nici de zori nu ºtie,nici de-alt vrun nor, decît de-ntîia vinã,
4 ºi care face-atent spre datoriepe oricare-aici, precum al nostru facecorabia-n port cu bun sfîrºit sã vie)
7 a stat pe loc ; mulþimea cea veracevenitã-ntre vultur ºi-al ei popor,s-a-ntors spre car ca ºi spre-a dînsei pace.
10 ªi ca ºi-un sol din cer, un duh de-al lor,„Mireasa din Liban” cîntînd deodatãstrigã-ntreit, ºi toþi strigarã-n cor.
13 Precum cei drepþi, la marea judecatãgrãbit ieºind din groapã-i fiecinecîntînd din guri cu voce re-mbrãcatã
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16 aºa deasupra ãstor roþi divineieºir-o sutã-ad vocem tanti senisºi soli ºi servi ai vieþii fãr’ de fine.
19 ªi toþi strigau : Benedictus qui veniszvîrlind pe mîndru-i car ºi-n juru-i flori :manibus o date lilia plenis.
22 Vãzui adese-n fapt de zi spre zoriîntregul cer cu faþã-mpurpuratã,iar restu-n dulcile-i de-azur colori,
25 ºi faþa soarelui nãscînd umbritãaºa cã, potolind o ceaþã rarãde ochi putea-ndelung fi suferitã :
28 Aºa-ntr-un nor de flori, ce-l ridicarãdivine mîini ºi-n ploaie-apoi prelinsãcãdea-ndãrãt ºi-n car, ºi-n jur pe-afarã,
31 pe vãlu-i alb, cu foi de-oliv încinsãvãzui o Doamnã, verde-avînd mantaºi-a ei hlamidã ca de foc aprinsã.
34 ªi iatã, duhul meu ce ferm erade-atîta timp, spre-a nu simþi scãdereºi-a sta zbãtut, în faþa-i cînd va sta,
37 cumplit a resimþit, nu prin vedere,ci prin puteri venind din ea pe-ascuns,iubirea veche-n toat-a ei putere.

16. telegie (a). 20. Plouînd ºi-n mîndrul car ºi-n juru-i (a). 22. spre Rãsãrit (a). Adesvãzui spre Rãsãrit în zori (b). 24. restul (A). 30. urcã ºi (a). 32-33. Vãzui o Doamnãcu mãslin încinsã/ Pe albul vãl în verdea ei manta (b). 36. fi (a). 37. De-odatã (a).
16. Roþi : ale carului mistic. 17. Senis : bãtrînul de care e vorba (un duh) în versul 10. 18. Soli :îngeri, în înþelesul etimologic al cuvîntului grec, anghelos. Servi : în înþeles de slujitori (lat.
ministri). Fãr’ de fine : viaþa veºnicã a fericiþilor din Rai. 19. Benedictus... : sînt cuvintelecu care Cristos a fost întîmpinat de evrei. Cf. Matei, XXI, 9 : „Noroadele care mergeau înaintealui Isus ºi cele ce veneau în urmã strigã : «Osana, fiul lui David, binecuvîntat este cel ce vineîn numele Domnului ! Osana în cerurile prea înalte !»” 21. Manibus : cuvinte luate din Virgil(Eneida, VI, 883). Entuziasmul pentru cultura clasicã este în Dante atît de mare, cã nu pregetãsã ne înfãþiºeze pe îngeri, adãugînd versul unui poet pãgîn cuvintelor sfinte ale Evangheliei.De altfel, cele douã mari izvoare ale culturii medievale sînt tocmai Biblia ºi poezia clasicã,cãrora trebuie sã li se adauge, într-o anumitã mãsurã, ºi un element oriental, reprezentatmai ales prin cultura arabã, cu atît mai importantã, cu cît, prin aceasta din urmã, Evul Mediua putut folosi cultura elinã. 25. Umbritã : „acoperitã de aburi la orizont”. 29. Mîini : aleîngerilor. 30. -ndãrãt : în text : „care din mîinile îngerilor se ridica în sus ºi apoi cãdeaînlãuntru ºi în afarã (carului)...”. 32. O Doamnã : Beatrice. Cele trei culori în care-i îmbrãcatãsimbolizeazã cele trei virtuþi teologale : Credinþa, Speranþa ºi Milostenia, iar cununa demãslin cu care-i încinsã este un simbol al învãþãturii ºi al pãcii. Aceastã admirabilã scenãfloralã i-a plãcut lui Petrarca atît de mult cã, inspirîndu-se din ea, a scris faimoasele versuridin Canzoniere : „Chiare, fresche e dolci acque” în care Laura ni se aratã sub o ploaie de florice cad pe pletele-i aurii din crengile înflorite de pe þãrmurile Sorgiei. 34. Era : a se înþelege :„ªi iatã cã sufletul meu, care, dupã moartea Beatricei, timp de atîþia ani, nu se mai înfiorasela apariþia ei, acuma este stãpînit de aceleaºi simþãminte, nu fiindcã a recunoscut-o, ci printr-otainicã putere ce purcede de la ea”.



PURGATORIUL

481

40 Dar cînd virtutea, cea ce m-a strãpunspe cînd fui încã-ntr-a prunciei stare,în ochii mei vizibil a ajuns,
43 privii la stînga cu respectul careîl are pruncul ce la mamã vinecînd ori mîhnire-ori teamã dînsul are,
46 spre-a zice lui Virgil : „Nu este-n minenici strop de sînge-acum netulburat,ºi-al vechii flacãri semn îl vãd eu bine !”.
49 Dar vai, Virgil de el m-a ºi lãsatorfan, Virgil, prea dulcele meu tatã,Virgil cui mã-ncrezui spre-a fi salvat !
52 Tot ce-a pierdut antica mam-odatãnu-mi fu zãgaz sã nu-mi adune iarnou plînset faþa cea de plîns scãpatã !
55 – „Cã-i dus Virgil, nu plînge-aci-n zadar,nu plînge încã, Dante ! Îndura-vei,spre-a plînge tu, cu mult mai mare-amar !”
58 Cum trece-un amiral la pupa navei,la pror-apoi, sã vad-oºtenii luide pe-alte nãvi, îndemnuri dînd ispravei :
61 la car, în partea stîng-aºa vãzui(întors spre ea, cînd numele mi-l spuse,pe care-aici silit de stãri îl spui)

43. încredinþai (a). 45. -n suflet (a). 53. spre-a (a).
40. Virtutea : puterea dragostei lui din tinereþe. 41. Prunci : Dante era aproape copil, cînda vãzut pentru întîia oarã pe Beatrice. 48. Flacãri : aluzie la versul din Eneida, IV, 23, în careDido, mãrturisind surorii sale noua-i dragoste pentru Enea, zice : „Agnosco veteris vestigia
flammae !”. 50. Orfan : lipsit de el. Numele lui Virgil în aceastã terþinã este repetat de treiori, ca ºi cum nu ºi-ar crede ochilor. „În aceastã triplã invocaþie a numelui scump ºi venerat,în apelativul de prea dulcele meu tatã, în aducerea-aminte a binefacerilor primite, în sunetulîn acelaºi timp plîngãtor, melodios ºi trist al acestei suave ºi pasionate terþine, Dante îºivarsã toatã afecþiunea ºi recunoºtinþa ce-i umple inima pentru acela care l-a scãpat din pãdureºi, strãbãtînd cu el Infernul ºi Purgatoriul, l-a adus pînã la Beatrice” (Passerini). 52. Anticamam- : Eva, mama tuturor muritorilor, care, cedînd ispitei ºarpelui, a fost izgonitã din Raiulpãmîntesc cu bucuriile lui. Dante vrea sã spunã cã toate frumuseþile ºi bucuriile Raiuluipãmîntesc, în care se gãsea, nu-l puteau mîngîia de durerea ce i-o pricinuia pierderea cãlãuzeilui iubite. 53. Adune : subiect este faþa. A se construi : „Faþa cea de plîns scãpatã sã nu-miadune iar nou plînset”. 55. Cã-i dus : încep aici mustrãrile cam aspre ale Beatricei pentrurãtãcirea moralã a lui Dante, dupã moartea ei. Cu o ironie crudã, îi spune sã nu plîngã pentruaºa puþin, fiindcã are motive de plîns cu mult mai grave. De observat, în tot episodul, umani-tatea Beatricei, care nu e numai aici simbolul teologiei, ci ºi femeia iubitoare, care se aratãjignitã în demnitatea ei de necredinþa lui Dante faþã de memoria ei, ºi mai ales de faptul cãfemeile pe care le-a iubit în urmã erau fiinþe uºuratice ºi senzuale, cu totul nedemne de aceeape care cu atîta suavitate ºi curãþie o proslãvise în Viaþa Nouã. 62. Întors : în momentul încare, auzindu-mi numele rostit, m-am întors spre ea. 63. Silit : Dante cere aici iertare de afi introdus (cf. v. 56) numele lui în poemã, fiindcã, dupã cum scrisese în Convivio, I, 2 : „Nuse da voie de cãtre retoricieni ca cineva sã vorbeascã despre sine, fãrã un just motiv”.
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64 pe dulcea Doamnã, cea ce-mi apãrusesub noru-acel de flori, cum peste valefixaþi pe mine-adîncii ochi ºi-i puse.
67 ªi-astfel, deºi sub vãlul feþii salece-ncins cu-ale Minervei foi cãdea,eu nu puteam s-o vãd, ea cu regale
70 miºcãri în gest ºi mînioasã ea,vorbi, precum ºi-un om ce multe zicepãstreazã-n urmã vorba cea mai grea :
73 – „Sînt eu ! Priveºte-aici, sînt eu, Beatrice.Cum te-njosiºi sã urci tu sfînta scarã ?Ori nu ºtiai cã-n Rai devii ferice ?”.
76 Plecai, la asta, ochii-n apa clarã,ci-n ea cînd mã vãzui, pe cînd privii,de-aºa ruºine-obrajii-mi se-ncãrcarã.
79 Cum asprã pare-o mamã pentru fii,aºa ºi mie ea, ci-n aspriturãsimþeam balsamul nobilei mînii.
82 Apoi tãcu. Iar îngerii-ncepurã

In te speravi Domine, dar eimai sus de pedes meos nu trecurã.
85 Precum într-un brãdet pe munþii-aceice fac Italiei dos, s-adunã troaieºi-ngheaþã neaua-n vîntul dinspre Schei,

68. ...foi (a). 71. ºi-aºa (a). 72. ...’napoi (a).
67. Vãlul feþii : vãlul alb ce-i acoperea faþa. Cf. v. 31. Minervei foi : cununa de mãslin, copa-cul consacrat Minervei. 74. Sfînta scarã : colnicele Purgatoriului, pe care sufletele se ridicã,de parcã ar sui o scarã, înspre Raiul pãmîntesc. De altfel, trecerea de la colnicele de jos lacele de sus se face printr-o scarã. 75. -n Rai : în Raiul pãmîntesc, unde se aflã. Ferice : „ªide ce atunci – pare a zice Beatrice –, de ce ai cãutat aiurea aceastã fericire, în desfãtãrilumeºti ?”. 76. Apa : a rîului Lete, pe þãrmul cãruia se gãsea. 78. De-aºa ruºine : înþelesulliterar este foarte clar : Dante, oglindindu-se în apa rîului Lete, îºi vede chipul aºa de ruºinat,încît îºi întoarce faþa în altã parte. Dar aici e ºi un sens alegoric : aducerea-aminte a pãcatuluiºi conºtiinþa pocãirii, ce trebuia sã preceadã cufundarea în Lete (uitarea pãcatului mãrturisit),necesarã ºi ea, spre a se putea bucura de fericirea Raiului. Cu o închipuire poeticã ºi filoso-ficã totdeodatã, Dante face în aºa fel ca aceastã amintire a pãcatului sã-i fie pricinuitã tocmaide aceeaºi apã a Letei care simbolizeazã uitarea pãcatului. 81. Balsamul : plãcerea dure-roasã a copilului care, deºi se vede mustrat, simte totuºi cã mustrarea porneºte din dragoste.83. In te speravi : sînt cuvintele psalmului XXX : „Doamne, în Tine mã încred : sã nu fiu datde ruºine niciodatã”. De îndatã ce aude aceste cuvinte, cu care îngerii îºi aratã compãtimirealor faþã de el, Dante nu se mai poate stãpîni ºi începe sã plîngã din toatã inima. Dar Beatriceare de discutat o chestiune personalã cu Dante. Mai pe departe, ºi cu tot respectul cuvenit,ea dã sã înþeleagã îngerilor cã, la urma urmelor, ei îl judecã pe Dante cu prea multã bunã-voinþã ºi cã sînt anumite lucruri care pot fi pricepute ºi apreciate, în justa lor valoare, numaide ea. Ei sînt niºte creaturi prea perfecte, încît le lipseºte simþul unei priceperi pur omeneºti,niºte fiinþe cereºti care, în bunãtatea lor fãrã de margini, socotesc pe oameni mult mai slabidecît sînt ei în realitate ºi sînt prea mult înclinate spre iertare. „Lãsaþi-mã sã vorbesc eu,pare a spune Beatrice, cãci numai eu ºtiu cum s-au petrecut lucrurile întocmai. Între noi doiavem de rãfuit o socotealã, pe care voi n-o puteþi pricepe”. 84. Trecurã : se oprirã la cuvintele„îmi vei pune picioarele la locul larg”. 87. Schei : vîntul care suflã dinspre Dalmaþia, numitã
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88 ºi-apoi, muiatã,-ncepe-n ea sã ploaie,cînd suflã þara unde umbra piere,pãrînd cã-i cearã ce la foc se moaie,
91 aºa fui fãr’ de plîns ºi de durerela cîntul lor ce-l cînt-aici senineºi-n veci de-acord cu veºnicele sfere.
94 Dar cînd simþii cã milã-n cînt de minemai multã pun, decît de-ar fi vorbit :„De ce-i smulgi, Doamn’, aºa de lungi suspine ?”.
97 Fu vînt ºi apã geru-ntroienitîn pieptul meu, ºi cu durere mareprin ochi ºi gurã-ntreg mi-a nãvãlit.
100 Ci-n car, la dreapta, tot în nemiºcarevãzui cã stã ºi-aceste vorbe-i curgspre-acei eterni ce plînser-a mea stare :
103 – „Da, voi vegheaþi în ziua fãr’ de-amurg,încît nici somn, nici noapte nu vã furãvrun pas mãcar din timpii ce se scurg,
106 dar vorbele ce-am spus alt þel avurã,spre-a ºti acest mîhnit, cã o durere,se cade-a fi cu vina pe-o mãsurã.
109 Nu singur prin efectu-acelor sferece duc pe-orice nãscut spre-anume fineprecum combinã-n zodii-a lor putere,

pe atunci Slavonia (Schiavonia), adicã vîntul de la nord-est. Prin „Schei” Coºbuc înþelege,probabil, munþii stîncoºi ai Dalmaþiei. 88. Muiatã : se referã la „neaua” din versul precedent.89. Þara : cînd þara unde umbra piere (Africa) îºi suflã vîntul ei cald. 92. Senine :în concordanþã cu suflete (neexprimate) în loc de îngeri. Dante vrea sã spunã cã, dupã cumvîntul rece, care suflã dinspre Dalmaþia, îngrãmãdeºte zãpada între trunchiurile ºi ramurilebrazilor ce acoperã Apeninii, care formeazã spatele (spinarea) Italiei, ºi pe urmã vîntul caldde la sud face în aºa fel cã acea zãpadã se topeºte în apã, tot aºa ºi dînsul, care la imputãrileaspre ale Beatricei rãmãsese ca îngheþat, se topeºte în lacrimi atunci cînd, din psalmul alesde îngeri pentru cîntecul lor, înþelege cã acelor fiinþe nemãrginit de bune li-e milã de situaþiaîn care se gãseºte. 93. De-acord : cu melodia cereascã pe care o produc cerurile, învîrtindu-sedin dorul „sufletului miºcãtor” de a se apropia de Dumnezeu. Cf. Introducerea, p. 37. 94. Darcînd : a se construi : „Dar cînd simþii cã ei (îngerii) pun în cînt mai multã milã de mine, decîtdacã ar fi spus fãþiº : «De ce, Doamnã, îi smulgi suspine aºa de lungi ?», atunci gerul întroienitîn pieptul meu a devenit numai vînt (suspine) ºi apã (lacrimi)”. 99. Nãvãlit : adicã gerul acelatopit în lacrimi. 101. Cã stã : Beatrice, care, din partea ei, nu s-a înduioºat deloc ºi-ºi pãtreazãînfãþiºarea severã. 102. Eterni : îngerii. 107. Spre-a ºti : ca acest mîhnit (pocãit), adicãDante, sã ºtie cã durerea pocãinþei se cade a fi potrivitã pe o mãsurã cu vina. 109. Nusingur : subiectul este „acesta”, din versul 115. Beatrice vrea sã spunã cã Dante în tine-reþea lui a avut, nu numai din influenþa planetelor, ci ºi din harul dumnezeiesc, astfel dedaruri, încît arãta cã-i în stare sã poatã împlini orice fel de fapte frumoase, dar, dupã cumo sãmînþã rea încolþeºte ºi se dezvoltã mai repede într-un pãmînt fertil, tot aºa, de-abia dînsaa pãrãsit aceastã lume pentru cea de veci, ºi el a ºi cãzut în tot felul de rãtãciri. Într-adevãr,se ºtie cã, dupã moartea Beatricei, Dante s-a lãsat în prada unui fel de viaþã ce i-a fostimputatã ºi de întîiul lui prieten, Guido Cavalcanti, în sonetul : „Io vengo a te il giorno infinite
volte E trovoti pensar troppo vilmente...”. Rãtãcirea lui a fost triplã : moralã, intelectualã ºiartisticã. A luat parte la banchete dezordonate, la tot felul de petreceri lumeºti, s-a tãvãlitîn tovãrãºia unor oameni nedemni de el, a iubit senzual femei cam uºuratice ºi cochete. În
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112 ci ºi prin mila graþiei divinece dintr-aºa de ’nalt un nor ne plouãcã n-avem noi vederi de-a-i fi vecine ;
115 virtuþi avu acesta-n viaþa nouãatari, cã de-orice fapte mari dibace,minuni de probe ne-ar fi dat el nouã ;
118 pe-atît însã mai rãu ºi sterp se faceprin rea sãmînþ-un loc necultivatpe cît mai multã vlagã-ntr-însul zace !
121 A mea privire-un timp l-a rãzimat,ºi tinerii mei ochi i-au fost toiagulce-l duse drept pe-un drum adevãrat.
124 Ci-ndatã ce-mi schimbai, sosind pe praguletãþii-a doua, viaþa mea,-ncepuisã nu-i mai plac ºi de-altele-a prins dragul.
127 Cînd eu m-urcai din carne-n duh ºi fuisporitã ºi-n frumseþi, ca ºi-n virtute,eu tot mai fãr’ de preþ ºi rea-i pãrui.
130 ªi paºii-atunci i-a-ntors pe cãi pierduteurmînd imagini false cãtre-un þelce minte-n veci promisiile fãcute.
133 Nimic nu fu, cã-n visuri ori altfelcerºii de sus inspiraþiuni prin carecãtam sã-l chem ; nimic n-a prins de el.

113. dintr-un nor (a). 125. ...lui (a). 132. orice fãgãdueli fãcute (b). 134. Cerºite-
-nspi[raþiuni] i-am dat (a).
acelaºi timp a avut ºi o rãtãcire intelectualã, încrezîndu-se prea mult în puterea raþiuniiomeneºti ºi într-o filosofie mai mult raþionalistã. Rãtãcirea artisticã a fost o urmare a celor-lalte douã ºi consistã într-o formã cãutat asprã ºi complicatã, în felul trubadurului provensalArnaut Daniel, formã ce se observã mai ales în Canþonele ºi Sextinele insuflate de iubirea pen-tru acea Pietra sau Pargoletta despre care vom vorbi în curînd. 121. Un timp : epoca Vieþii
Noi, cît timp Beatrice a trãit ºi cu lumina ochilor ei i-a cãlãuzit drumul. 125. Etãþii-a doua :viaþa veºnicã de dincolo de moarte. 126. Altele : se ºtie cã Dante n-a iubit numai pe Beatrice.Chiar în Viaþa Nouã ni se vorbeºte de o primã ºi de o a doua femeie a apãrãrii, în care se parecã trebuie sã vedem douã adevãrate iubiri ale lui Dante, care numai pe urmã le-a justificatcu nevoia de a-ºi ascunde iubirea adevãratã pentru Beatrice, prefãcîndu-se cã e-ndrãgostit dealte femei. Dupã moartea Beatricei, el însuºi ne mãrturiseºte, în Viaþa Nouã ºi în Convivio,cã s-a îndrãgostit de acea Donna gentile care i se arãta miloasã faþã de durerea lui ºi din carea fãcut pe urmã simbolul filosofiei. Alte nume de femei iubite de Dante gãsim în Canzoniere :o Alisetta îndrãzneaþã, care ni se aratã foarte încrezãtoare în farmecele ei spre a cuceri„cetãþuia minþii” lui Dante ; o Pargoletta foarte tînãrã, cu pãrul creþ de aur ºi înveºmîntatãîn verde, pe care poetul a vãzut-o dansînd în livezile Casentinului ; ºi o Pietra, mai întîi blîndãºi dulce, apoi sãlbaticã ºi crudã. Este foarte cu putinþã ca Donna gentile ºi Alisetta sã fi fostuna ºi aceeaºi femeie, dupã cum este aproape sigur cã Pargoletta ºi Pietra nu sînt decît douãpseudonime (prov. : senhal) ale aceleiaºi foarte tinere femei, iubitã în Casentino. Am vãzutcum din tot ce era omenesc, curat ºi poetic în aceste iubiri ºi din aceste femei iubite Dantea alcãtuit figura Mateldei. Tot aºa Beatrice concentreazã în aluzia sa la Pargoletta tot ce eraîn ele patimã senzualã ºi moralã. Cf. cîntul XXXI, v. 59. 129. Fãr’ de preþ : lipsitã de preþ.133. Nimic : zadarnicã a fost orice încercare de a-l readuce pe calea cea dreaptã.
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136 Cãzu-ntr-atît, cã fãr’ de vindecaregãsind orice mijloc cu el, probaisã-l fac sã vad-a rãilor pierzare.
139 Deci însãmi eu pe-a morþii poartã-ntraiºi mi-am trimis ºi ruga, ºi suspinulspre-acel ce-l scoase pîn-aici în Rai.
142 S-ar rupe pentru el atunci divinuldecret, de-ar bea din Lete-ori prînzul gatade-aici gusta-l-ar, fãr-a-ºi da tainul
145 cãinþei lui ce-n lacrimi face plata”.

142. noi nu vom rupe pentru (a). 144. lãsînd sã guste un prînz de (a).
137. Probai : încercai. 139. -ntrai : atunci cînd, dupã cum se spune în Infern, II, 116 ºi urm.,Beatrice nu s-a temut de a se scoborî în Iad, ca sã-l roage pe Virgil sã îi vinã în ajutor luiDante, rãtãcit în pãdurea pãcatelor. 141. Acel : Virgil. Rai : tot Raiul pãmîntesc, ca mai sus.
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1 – „Tu, cel ce-aºtepþi a trece rîul sacru –ºi-a-ntors spre mine-al vorbei vîrf subþire,ce ºi tãind, aºa-mi pãru de acru,
4 ºi fãr-a mã cruþa, urmã-n vorbire –,e drept ? Sã-mi spui, e drept ? Sînt mari acuze,ºi-i just s-ascult ºi-a ta mãrturisire.”
7 Puterile-mi erau însã confuzeaºa cã vocea-mi se miºcã spre graici-n drumul ei s-a stins pînã la buze,
10 puþin stãtu, ºi-apoi : – „De ce mai stai ?Rãspunde-acum, cãci Lete încã-n tinen-a ºters urîtele-amintiri ce ai !”.
13 Dar groaza mea-n amestec cu ruºineatare-un „da” mi-au scos cu voce stinsã,c-a fost nevoie de-ochi spre-a-l prinde bine.
16 Precum cînd se destinde-o prea întinsãbalistã, rupe coardã ºi-arc, ºi-atarede fier e þinta mult mai slab atinsã,

3. ºi tãind, trecut apoi în text. 8. s-a miºcat (a). 16. Precum balista rupe cînd (a).
Prea mult, ºi coarda ºi-arcul (b).

Cîntul XXXI
Raiul pãmîntesc

Noile imputãri ale Beatricei. Ruºinarea,spovedania ºi pocãirea lui Dante (1-90) Imersiunea în apa rîului Lete (91-111) Oglindirea grifonului în apele luiLete (112-132)  Dezvãluirea Beatricei(133-145)

2. Vîrf : comparã vorba cu o spadã ce poate lovi ºi cu vîrful, ºi cu tãiºul. Pînã acum Beatricel-a lovit pe Dante numai cu tãiºul ; de acum încolo îl va lovi mai adînc cu vîrful spadei.Într-adevãr, pînã acum l-a lovit indirect, vorbind despre el cu îngerii ; acum îl loveºte direct,adresîndu-se lui însuºi. 3. Acru : dureros. 5. Acuze : datã fiind gravitatea acuzãrilor, se cadesã ascult mãrturisirea pe faþã (prin vorbe, ºi nu numai prin ruºine ºi lacrimi) a greºelilor tale.9. Ei : a se construi : „ci-n drumul ei pînã la buze s-a stins”. 11. Lete : ironic. 13. -n amestec :amestecatã cu. 15. Ochi : dacã n-ar fi fost miºcarea buzelor, acest „da” al lui Dante fusesepronunþat cu un glas aºa de stins, încît Beatrice nu l-ar fi înþeles. 16. Întinsã : îndoitã.17. Balistã : un fel de arc mare, fixat pe un trunchi de lemn. Atare : astfel încît þinta e atinsãmult mai slab de fierul sãgeþii.
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19 aºa m-a frînt povara mea cea mareºi-aºa de plin de plîns ºi-oftaturi fuicã gura-nchise vocii-orice cãrare.
22 ªi iarãºi ea : – „Dorinþelor ce-avui,ºi cari fãceau sã caþi supremul Bine,mai sus de care-alt bun nici unul nu-i,
25 ce gropi gãsit-ai tu,-mpiedecãminte,sau ce cãtuºe-astfel cã trebuiaisã pierzi speranþa mergerii ’nainte ?
28 [ªi ce-nlesniri], [chemãri] în drum gãsit-aipe-a altor frunte-aºa þi s-arãtarã,c-ai fost silit [s-alergi ca sã le ai ?]”.
31 Tîrziu ºi dup-o lung-oftare-amarãcu greu avui ºi glas se[nin] de-ajuns,ce-abia cu trudã buzele-l formarã.
34 Plîngînd : – „De-a lumii bunuri – am rãspuns –atras eu fui spre-o falsã bucuriede-ndat-atunci cînd tu mi te-ai ascuns”.
37 – „De-ai fi negat tãcînd ce-mi spui tu mie,mai neºtiutã tot n-avea sã poatãsã-þi fie culpa ta. Alt jude-o ºtie !
40 Fiindcã îns-acuzã culpa toatãchiar gura ta, în sfîntul nostru sfatse-ntoarce spre-ascuþiº duºmana roatã.
43 Dar de-alte dãþi spre-a fi tu mai bãrbat,sirene cînd auzi, ºi ºi mai multãruºine spre-a simþi de-al tãu pãcat,

24. De-asupra cui nu e la ce s-aspiri (b). 25. tu le-ai gãsit (a). în drum gãs[it-ai] (b).
26. trebuia (A). Am trecut în text varianta (a) pentru a restabili rima, în urmacompletãrii versului 28 care lipseºte în (A). 28. Am trecut în text fragmentul devers din varianta (b) pentru a umple lacuna din (A), unde acest vers lipseºte cudesãvîrºire. 30. sã caþi a le avea ? (A). Am trecut în text varinata (a) din cauzarimei. 37. Dar ea : Negînd, sau ºi tãcînd, sã fie/ Greºala ta. 39. Alt jude avem (b).
40. Dar pentrucã-ºi acuzã (a).
19. Povara : a ruºinii. 22. Dorinþelor : sensul este : „Ce piedici ai întîmpinat oare în caleadorinþelor mele, care te fãceau sã cauþi spre supremul Bine (Dumnezeu), aºa ca sã pierzisperanþa înaintãrii pe drumul cel drept al mîntuirii sufletului ?”. 23. Fãceau : a se vedea Viaþa
Nouã, capitolul X, unde Beatrice este numitã „nimicitoarea tuturor viciilor” ºi „regina virtu-þilor”. 24. Alt bun : Cf. Convivio, IV, 22, unde se spune cã „Dumnezeu este suprema noastrãfericire”. 29. A altor : face aluzie la celelalte femei iubite de Dante, dupã moartea Beatricei.30. Le : se referã la „înlesniri” din versul 28. 35. Falsã : întrucît aceste bunuri lumeºti iau,în ochii omului amãgit, înfãþiºarea bucuriei adevãrate. 39. Alt jude : Dumnezeu. 42. Spre--ascuþiº : roata ce ar trebui sã ascutã spada justiþiei se întoarce spre tãiºul ei ºi-l toceºte,adicã pedeapsa este suspendatã ºi în locul dreptãþii acþioneazã mila, ºi vinovatul este iertat.43. Dar : a se înþelege : „Ca altã datã sã fii mai bãrbat, þinînd piept cîntecului ispititor alsirenelor ºi în acelaºi timp ca sã simþi mai multã ruºine pentru pãcatul tãu, scuturã-te deorice motiv de a plînge, oriºicît de întemeiat ar fi, ºi ascultã”.
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46 descarc-al plînsului temei ºi-ascultãºi-auzi cum trebuia pe-opusul drumsã-mi fi urmat cînd fui din lume smultã.
49 Natura ºi-arta farmec pîn-acumnu-þi dete-aºa cã-n mîndrul trup ce-mi fuseprinsoare-atunci ºi-n þãrnã-i astãzi scrum.
52 Supremu-þi farmec deci de se pierduseprin moartea mea, ce bun lumesc fu-n stares-abatã-n lãturi minþile-þi seduse ?
55 Dator ai fost la prima sãgetarea falselor plãceri sã urci în pripãpe urma mea ce nu mai fui atare.
58 Ce-aveai sã laºi în jos a ta aripãs-aºtepþi loviri ori vro duduie poatesau alte-atari [momeli] ce þin o clipã ?
61 Nici dou-ori trei un pui nu le socoate,ci laþ a-ntinde paserii bãtrîneºi-a trage-n ea sãgeþi, degeaba-s toate.”
64 Aºa cum stã, ºi ochii-n jos îi þineºi-ascultã mut un prunc, recunoscîndgreºeala sa ºi pocãit rãmîne ;
67 aºa stam eu, ºi iar îmi zise : – „Cîndte doare-aºa c-auzi, ridicã barbaca ºi mai mare-amar sã ai vãzînd !”.

54. minþile seduse (a). 58. s-abaþi (a). 59. plãceri (a). momeli (a). 62. a-ntindelaþuri (a). 65. fãrã sã-ngîne (a).
49. Natura : niciodatã natura sau arta nu þi-au oferit un trup mai frumos ca acela în caream trãit ºi care acum s-a prefãcut în cenuºã. 51. Prinsoare : temniþã, întrucît trupul estesocotit ca temniþa sufletului. 52. Farmec : „dacã prin moartea mea þi-ai pierdut desfãtareace provenea din vederea frumosului meu trup”. 55. Ai fost : ai fi fost. 57. Fui : în text : „eram”.Atare : falsã. 59. Duduie : în text Pargoletta, cuvînt italienesc care însemneazã „copiliþã” ºide care Beatrice se serveºte aici ironic, ca ºi cum ar vrea sã-i reproºeze cã s-a lãsat el, ommatur, sã fie atras în cursã de o fetiºcanã. Am vãzut cã, cu acest pseudonim de Pargoletta (pecare Coºbuc îl redã cu duduie), Dante a cîntat o femeie foarte tînãrã, de care s-a îndrãgostitîn Casentino. Nu se pot admite cele ce susþin unii comentatori, cã în reproºul Beatricei numele
Pargolettei ar fi pus la întîmplare, cã ar fi o simplã coincidenþã nevoitã cu Pargoletta, al cãreinume îl întîlnim în Rime. Beatrice este ºi realã ºi, prefãcîndu-se cã vorbeºte în general, seagaþã de ceva concret, atinge o coardã ce-i era deosebit de dureroasã lui Dante. Bineînþeles,
Pargoletta e un senhal în Rimele lui Dante, iar aici, în acest episod, este generic, fiindcã înreproºul ei Beatrice face aluzie nu numai la Pargoletta, ci la toate celelalte „momeli ce þin oclipã”, nedînd la o parte nici celelalte deºertãciuni lumeºti, politice, literare ºi filosofice,dar este ºi o înþepãturã maliþioasã în faptul cã se serveºte de acea denumire comunã, ce apareîn Rime ca un nume propriu. E o împunsãturã ironicã în acel Pargoletta al Beatricei,împunsãturã ce cuprinde în ea un alt reproº, acela de a se fi lãsat prins de o fetiþã, o copilãaproape, el, om în toatã firea, care nu mai era un „pui”, ci „pasãre bãtrînã”, ce nu ar fitrebuit sã cadã uºor în cursã, ca acela care trecuse prin alte înfrîngeri amoroase ºi, în sfîrºit,cã era om „cu barbã”, dupã cum insinueazã ea, cu atîta cruzime, la sfîrºitul reproºuluisãu. Deci Pargoletta la care face aluzie aici Beatrice nu poate fi alta decît Pargoletta din Rime.61. Socoate : o pasãre tînãrã cade numaidecît în cursã, adicã n-ai ajunge sã numeri pînã latrei, cã ea a ºi cãzut în cursã. 64. Cum stã : subiectul este „un prunc” din versul urmãtor.65. Prunc : copil. 68. C-auzi : auzind cuvintele mele de dojanã. 69. Vãzînd : vãzînd cã sînt
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70 Pe-un vechi stejar, cum smulge-o mînã iarba,l-ar smulge mai uºor un vînt adusdin Alpi sau vînt din þara lui Iharba,
73 de cum ’nãlþai eu barba, cînd mi-a spus ;dar cînd prin barbã faþa mi-o-nþelese,vãzui ce-otravã-n vorbe ea mi-a pus !
76 Cînd faþa mea ’nãlþat-apoi fusese,vãzui pe-acei ce-s primã creaturãcã jocului de flori sfîrºit pusese,
79 ºi-a mea vedere, nu de tot sigurã,s-a-ntors spre Doamna ce privind stãteaspre cel cu douã firi într-o fãpturã.
82 Sub vãlul ei, ºi peste rîu, pãreacã-ntrece-atît fiinþa ei anticãpe cît, trãind, pe toate le-ntrecea.
85 M-au ars cãinþele cu-a lor urzicã,încît simþeam suprema ur-acupe ce m-a smuls mai mult de-a mea amicã,
88 iar inima-mi atari mustrãri avucã-nvins cãzui, ºi ce-a mai fost de mineo ºtie-aceea care cauzã-mi fu.
91 ªi-n fire-apoi cînd mi-am venit în fine,frumoasa ce-o-ntîlnii venind agaledeasuprã-mi sta, ºi : – „Prinde-m-acum bine”
94 zicînd, mã-mpinse pînã-n gît în vale,ºi, tras de ea prin rîu, uºor plutica ºi-o suveicã pe-apã ca pe-o cale.

72. noºtri ori þara (a). 82. Sub vãl ea chiar ºi (a). 85. ªi-atunci m-au ars (a).Cãinþe-atunci m-au ars cu-al lor (b). 86. ...indignãri (a). 90. o ºtie Doamna miecauza astei stãri (a). 95. pe faþã (a).
aceiaºi pe care i-ai iubit pe pãmînt ºi care te-au îndreptat, cînd erau în viaþã, pe calea binelui.70. Cum smulge : aceastã comparaþie nu este decît o amplificare a adjectivului uºor dinversul urmãtor ºi nu se gãseºte în Dante. A se înþelege cã poetul îºi ridicã privirea spreBeatrice cu mai multã greutate, decît un vînt nãvalnic n-ar smulge un stejar. 72. Vînt : vîntulde sud ce suflã din Africa. Se ºtie cã Iharba, regele Libiei, primise în þinuturile sale pe Didona.
Cf. Eneida, IV, 196 ºi urm. 75. Otravã : cu cîtã ironie a vorbit de „barbã”, ºi nu de „faþã”, dînda înþelege cã atunci cînd s-a lãsat prins în cursa Pargolettei era om în toatã firea, om matur, cubarbã ! 77. Pe-acei : îngerii care au fost, împreunã cu cerurile, creaþi direct (prima creaturã)de Dumnezeu ºi nu prin mijlocirea influenþei planetelor, ca celelalte vietãþi. 81. Cu douã firi :grifonul, jumãtate leu ºi jumãtate vultur. 83. Anticã : era cu atît mai frumoasã decît aceeape care o iubise pe pãmînt, cu cît atunci cînd trãia întrecea în frumuseþe toate cele ce oînconjurau. 87. Amicã : iubitã. 90. Aceea : Beatrice. 92. Frumoasa : Matelda. 95. Rîu : Lete,care hãrãzeºte uitarea pãcatelor, fãrã de care sufletul pocãit n-ar putea fi fericit în Rai.96. Suveicã : „a se admira frumuseþea imaginii ce redã, în chip desãvîrºit, uºurinþa supra-naturalã cu care Matelda alunecã pe apã, de-abia atingînd-o. Ea alunecã pe apã, uºoarã ºidreaptã ca o suveicã pe iþe, trãgînd pe Dante dupã ea, în limpedea apã a Letei” (Mantovani).
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97 ªi-atît de dulce-un cîntec s-auzi„spãla-mã voi”, cînd lîngã mal ea stetecã nu sã-l scriu, dar nu-l pot nici gîndi :
100 ºi capu-n braþele frumoasei feteavîndu-mi-l cuprins aici, mã puse,scufuns cu el întreg, sã beau din Lete.
103 M-a scos apoi scãldat ºi-apoi mã dusela cele patru zîne-n hora lor,ºi-un braþ pe mine fiecare-ºi puse.
106 – „Noi, stele-n cer ºi nimfe-aici în cor,Beatricei tale serve i-am fost datecînd nici n-a fost descins la cei ce mor.
109 Te-om duce-n ochii ei ; dar spre-a strãbatelumina lor, vor ageri pe-a taacele trei, cãci vãd mai luminate.”
112 ªi-apoi mã duse corul ce cîntala pieptul fiarei, unde,-ntoars-airea,ci-acum privind spre noi, Beatrice sta.
115 ªi-au zis : – „Acum tu nu cruþa privireacã-n faþã ai smaraldele din caresãgeþi cîndva-þi trimise-n piept Iubirea !”.

99. spuiu (a). 101. m-a scufuns (a). 102. Acolo unde-avui (a). 114. Dintîiu, ºi-acum (a).
98. Spãla-mã-voi : cuvintele psalmului L : „Curãþeºte-mã cu Isop ºi eu voi fi curat ; spalã-mãºi voi fi mai alb ca zãpada”. „Acesta este cîntecul care se potriveºte, spre a însoþi purificareasufletului ; ºi este atît de dulce, încît poetul nu numai cã nu-l poate exprima, dar nici nu-ºipoate aminti de el, fiindcã memoria poate evoca suavitatea unui cînt omenesc, ca acela al luiCasella (cf. cîntul II) pe þãrmul Sfîntului Munte, nu poate însã reproduce senzaþia unui cîntecceresc” (Mantovani). 100. Fete : Matelda. 104. Patru zîne : cele patru femei gãtite în purpurãºi descrise în cîntul XXIX ºi care simbolizeazã cele patru virtuþi cardinale, bunele cãlãuze pecare Dumnezeu le trimisese pe pãmînt, chiar din vremurile antice, ca sã pregãteascã vestirearevelaþiei dumnezeieºti. 105. Un braþ : în semn de apãrare împotriva ispitelor viciului, con-trar fiecãreia din ele : „Dreptatea” împotriva „Nedreptãþii” ºi aºa mai departe. 106. Stele :face aluzie la cele patru stele pe care Dante le-a vãzut în cîntul I, 23-27, ºi a cãror luminãse reflecta pe faþa lui. 108. Descins : înainte ca Beatrice sã se fi nãscut. 110. Ageri : subiectuleste „acele trei”, din versul urmãtor. 111. Acele trei : Credinþa, Speranþa ºi Milostenia, celetrei virtuþi din partea dreaptã a carului. 112. Corul : a se construi : „Corul ce cînta mã duseapoi la pieptul fiarei”. 113. Fiarei : grifonului. Airea : formã obiºnuitã în Coºbuc, în loc de„aiurea”. Subiectul este Beatrice, care înainte stãtea întoarsã aiurea, iar acuma înspre poeþi.115. Nu cruþa : pînã acum Dante nu se putuse sãtura îndestul uitîndu-se în ochii Beatricei,fiindcã i se arãtase supãratã ºi el nu îndrãznea s-o priveascã drept în ochi. Acum virtuþile îlîndeamnã sã se uite la dînsa ºi sã se bucure de lumina ochilor pe care îi dorea atîta din ziuamorþii ei. 116. Smaraldele : Dante nu ne spune nicãieri culoarea ochilor Beatricei ºi aici amavea, poate, o indicaþie oarecare ; totuºi, e neîndoios cã aici se vorbeºte de smaralde, întrucîtîn Lapidarii se spunea c-aveau darul de a mãri vederea ºi, poate, fiindcã culoarea verde aacestor nestemate simbolizeazã Speranþa. 117. Cîndva : în vremea tinereþii, cînd el se îndrã-gostise de ea. Cf. Viaþa Nouã, XXI, canþona Donne ch’avete, strofa IV : „Din ochii ei, oricumîi miºcã, ies sãgeþi înflãcãrate de iubire, ce lovesc ochii celui ce le priveºte ºi strãbat astfelîncît fiecare ajunge la inimã”.
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118 ªi doruri, mii ºi toate-o-nflãcãrare,lipirã ochii mei de-ai ei, ce þîntã,ce fix stãteau asupra sfintei fiare,
121 ºi-n ei se reflecta acuila sfîntãca soarele-n oglinzi, acum divin,acum uman pãrînd cã se-nvestmîntã !
124 De-am fost mirat, socoat-orice creºtinvãzînd cã-n el imobil lucrul zaceºi numai chipu-l schimb-aºa deplin !
127 ªi-n timpul ce-n uimire-aºa ºi-n pacegustam acum din alimentul sfîntce dîndu-þi saþ mereu flãmînd te face,
130 prin actul lor ce le-arãta cã sîntprin mult mai ’nalt un trib, acea triadãveni dansînd pe-angelicul ei cînt :
133 – „Fã ochii sfinþi, Beatrice,-o, fã-i sã cadã –aºa cîntau – spre cel cui drag tu-i eºtiºi-atîta drum veni ca sã te vadã ;
136 din graþie,-o, fã-ne dar sã-i dezvãleºtiºi gura ta, sã-þi vadã vorbitoareºi-a dou-a ta frumseþe ce-o-nvãleºti !”.
139 A veºnicei lumini, o, tu, splendoare !Din cîþi, Parnase,-ngãlbenesc subt tinela umbra ta ºi-þi beau de prin izvoare,
142 ah, cine n-ar fi tulburat ca minede-ar vrea s-arate cum mi te-ai ivit,cînd tu, umbritã de-armonii divine,
145 aci,-n deschis vãzduh, te-ai dezvãlit !

120. Priveam mereu (a). 122. pãrînd uman (a). 129. tot mai flãmînd (a). 133. Fãochii sfinþi, aºa cîntau, sã-þi cadã (b). 136. arãþi (a). 138. frumuseþi (a).
121. Acuila : dupã pronunþarea italianã, nu „acvila”, dupã pronunþarea germanã a lat. aquila.Prin „acuila” trebuie sã înþelegem „grifonul” cu cele douã firi ale lui. Beatrice simbolizîndºtiinþa divinã (teologia), faptul cã grifonul se reflecteazã în ochii ei, aici în firea lui divinã, aiciîn cea umanã, înseamnã cã tot aºa ºi teologia studiazã pe Dumnezeu cînd sub un aspect, cîndsub altul. 125. Lucrul : lucrul în el, adicã grifonul. 126. Chipu- : imaginea grifonului rãs-frîntã în ochii Beatricei. 128. Alimentul : ºtiinþa dumnezeiascã, despre care în Ecclesiastul,XXIV-XXIX : „Cei care vor mînca din mine, vor mai flãmînzi dupã mine ; ºi cei ce beau dinmine, se vor însetoºa dupã mine”. 130. Actul : în înfãþiºarea lor. 131. Trib : dintr-o treaptã maide sus decît virtuþile cardinale. Acea triadã : virtuþile teologale. 134. Cel : Dante. 137. Gura :partea pentru întreg, în loc de chip. 140. Din cîþi : a se construi : „Ah, cine, Parnase, din cîþiîngãlbenesc sub tine... n-ar fi tulburat ca mine, de-ar vrea sã arate etc...”. Dante se adreseazãtuturor acelor poeþi care îngãlbenirã de trudã la umbra Parnasului ºi bãurã din izvoarele-i,luîndu-i de martori cã nici unul din ei n-ar fi putut reda cu vorbe omeneºti splendoareaBeatricei cînd s-a descoperit.
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1 Atît de-atent ºi fix priveam acus-adãp a mea cea de-un deceniu sete,încît oricare-alt simþ ca mort îmi fu,
4 pãrînd cã am ºi-aici, ºi-aici pãretespre-a nu vedea, aºa de mult m-aduseîn vechiul laþ surîsul sfintei fete,
7 cînd faþa mea cu sila-ntoarsã fusespre braþul stîng, de-acele trei fecioare,cãci „prea þintit” din ele una-mi spuse.
10 ªi-acea orbire care-o simte-n soareal nostru vãz, prea brusc de el atins,pe-o clipã-n ochi îmi fu-ntunecãtoare.
13 Cu-acel puþin cînd vãzu-mi s-a desprins(eu zic aici puþin alãturîndu-lcu multu-acel de care fui desprins),
16 vãzui cum se-ntorcea spre dreapta rînduleternei oºti, plecînd, întoarsã toatãºi ºapte lãmpi ºi-al zilei soare-avîndu-l.

1. Pe cînd priveam þintit (a). pe cînd acum priveam atent ºi-ntins (b). 3. ...stins (b).
11. ...lui (a). 13. ...fui (a). 15. ...m-abãtui (a). 16. cã s-a-ntors (a). 18. ªi soarele ºilustru-n faþ-avîndu-l (b). Din ...spre soare lustru-n faþ-avîndu-l (b).

Cîntul XXXII
Raiul pãmîntesc

Contemplarea Beatricei ºi schimbãrilecarului mistic (1-60)  Somnul poetului ºi
înãlþarea grifonului (61-108)  Vulturul,vulpea ºi dragonul (109-147)  Uriaºul ºidesfrînata (148-160)

2. Sete : de a vedea pe Beatrice, pe care, fiind moartã în 1290 ºi data închipuitã a cãlãtorieilui Dante fiind 1300 (anul jubileului), n-o mai vãzuse de zece ani. 4. Pãrete : o privea aºa defix, ca ºi cum ar fi avut la dreapta ºi la stînga cîte un perete, care sã-l împiedice de a-ºiîntoarce privirea. 8. Fecioare : virtuþile teologale. 9. „Prea þintit” : Tommaseo adnoteazã :„Mintea care prea se aþinteºte spre ºtiinþa revelatã (teologia) rãmase orbitã”. Eu unul credcã dojana priveºte faptul cã aceea pe care Dante o fixeazã cu atîta drag nu este tocmaisimbolul teologiei, ci femeia iubitã, în a cãrei privire dorea „s-adape” a sa „cea de-un deceniusete”. Una : în text toate trei vorbesc. 13. Puþin : cu lumina soarelui. 15. Multu- : luminaochilor Beatricei. 17. Oºti : procesiune. 18. Lãmpi : cele ºapte sfeºnice de aur, care precedã
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19 [Cum, ca sã scape, se întoarce-o ceatãsub scut, cotind cu steagul, mai ’naintemiºcarea-ntreagã sãvîrºi sã poatã ;]
22 aºa ºi-oºtirea-mpãrãþiei sfintece-n front mergea, trecu, pe cînd la carnici nu-ncepuse primul lemn sã clinte.
25 Fecioarele la roþi venirã iar ;vulturul trase arca cea sfinþitãdar nu-ºi clãtea nici fulg pe el mãcar.
28 Iar Doamna cea prin vad cu noi venitãºi eu, ºi Staþiu-urmarãm roþii-aceice-n arc mai strîmt descrie-a sa orbitã.
31 ªi-urmînd un cînt divin, treceau cu eiprin codrul ’nalt, iar astãzi nefericeprin sfatul dat de ºarpe-unei femei.
34 Cît loc sãgeata poate sã despicedin trei zvîrliri, noi poate-atît eramintraþi în el, cînd a descins Beatrice,
37 ºi-n guri cu toþii-aveau murmur : „Adam”.Apoi ei ocolir-un pom pe carenici flori n-avea, nici frunze nici un ram.
40 Pe cît suia, pe-atît lãþit mai tarefrunziºul lui, ºi-n Indii-ntr-o pãdureputea stîrni cu ’naltu-i vîrf mirare.

25. venind (a). 26. Pornind vulturul arca sfînt-o trase (a). ªi-a tras vulturul sar-cina-i iubitã (b). trase (b). 28. ...întîmpinase (b). 30. roþii formase (b). 31-33. ªi-ur-mînd cu paºii-angelic o cîntare/ Treceam prin codrul gol, ah gol voiu zice/ prinvina cui în ºarpe-avu-ncrezare (A). Am trecut în text varianta (b) ca sã restabilescrima. 33. dat de ºarpe sfat unei femei (b). 35. atîta poate (a). 41. încît ºi-n (a).
procesiunea. 22. Oºtirea : întîile ºiruri ale procesiunii. 24. Primul lemn : oiºtea carului.Clinte : clinteascã. 26. Arca : carul. 27. Nici fulg : deci fãrã de nici o sforþare. Bine contrapuneSteiner aceastã liniºte demnã a grifonului (simbolul lui Isus Cristos) zvîrcolirii zadarnice aaripilor lui Lucifer. 28. Doamna : Matelda. 30. Mai strîmt : roata dreaptã descrie un arc maimic, fiindcã ºi carul, ca de altminteri întreaga procesiune, se întoarce spre dreapta. 36. În el :în codru. 37. Adam : apropiindu-se procesiunea de pomul cunoºtinþei, toþi cei din care-ialcãtuitã se duc cu gîndul la Adam ºi la pãcatul originar. 38. Un pom : literal, este pomulcunoºtinþei binelui ºi rãului ; alegoric a fost interpretat în chipuri foarte deosebite : omenirea,crucea, legea moralã, legea divinã, împãrãþia romanã, catolicismul, ºtiinþa infinitã a luiDumnezeu. Noi credem, împreunã cu Steiner, cã înfãþiºeazã monarhia universalã a Imperiuluiroman ºi faptul cã ne este descris ca lipsit de flori ºi de frunze este un simbol al absenþeiharului divin în Imperiul roman, pierdut din cauza pãcatului originar. 40. Lãþit : ramurileacestui pom miraculos merg mereu crescînd, dînd coroanei forma unei piramide rãsturnate.Simbolic, faptul cã pomul se lãþeºte mereu cu cît s-apropie de cer aratã originea cereascã aautoritãþii imperiale. 41. -n Indii : unde, dupã cum Dante învaþã din Georgice (II, 123 ºi urm.),sînt arbori aºa de înalþi, încît vîrful lor nu poate fi ajuns de nici o sãgeatã ; simbolic, aratãcã autoritatea imperialã stã mai presus ca toate celelalte de pe pãmînt.
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43 – „Ferice tu, cã ciocul tãu, vulture,n-a rupt din pomul cel plãcut la gust,ci-amar fãcînd stomacu-apoi sã-ndure !”
46 Aºa pe lîng-acel copac robuststrigau ei toþi, iar fiara cea-mbinatã :„Aºa pãstrezi sãmînþ-a tot ce-i just”.
49 ªi-ntors spre osia cea de el purtatãvãzui la pomul vãduvit c-o ducelãsînd pe cea din pom la pom legatã.
52 Cum plantele la noi, cînd Feb aducepe-a sa-n amestec cu acea luminãce-n urma Mrenelor din cer strãluce,
55 de suc umflate primenesc mai plinãcoloare-atunci cînd mai spre ’nalte stelenu-ncepe Sol cu roibii lui sã vinã,
58 coloare-aºa, mai mult de vioreledecît de roze,-a prins ºi planta sfîntãce braþe-avuse-atît de golãºele.
61 Eu nici n-am înþeles, nici nu se cîntãla noi un imn ce ei acu-l rostirã,nici nu putui sã-l rabd pînã la þîntã.
64 Sã pot s-arãt cum ochii adormirãcînd cruzilor le-a-ntors Siringa þelul,ºi scump nepaza scurtã ºi-o plãtirã,
67 cum face-un pictor urmãrind modeluleu v-aº picta-n ce fel de somn intrai –dar cei ce vreau uºor picta-ºi-vor felul.

51. el la el (a). 60. Ce-avuse (a).
43. Vulture : aratã cã Isus Cristos, simbolizat prin grifon cu cap de vultur, n-a voit sã primeascãnici o autoritate pãmînteascã, al cãrei abuz este plãcut în sine, însã produce efecte dureroase.44. Pomul : fructul. 45. Ci-amar : dar care face ca stomacul sã îndure amãrãciune. 47. Fiara :grifonul. -mbinatã : cu douã firi. 48. Aºa : respectînd autoritatea pãmînteascã, voitã deDumnezeu. Aceste cuvinte se potrivesc bine grifonului, întrucît este simbolul lui Isus Cristos,care a spus (Matei, XXII, 21) : „Daþi Cezarului ce este al Cezarului, ºi lui Dumnezeu ce esteal lui Dumnezeu”. 50. Vãduvit : lipsit de foi, flori ºi fructe. 51. Cea din pom : osia caruluimistic, fãcutã din lemnul pomului desfrunzit. 52. Cînd : în primãvarã, cînd lumina soareluie amestecatã cu aceea a constelaþiei Peºtilor. 56. Atunci : înainte ca soarele sã intre în conste-laþia Berbecului (mai spre ’nalte stele) care urmeazã. 58. Coloare : dupã cum în primãvarãorice plantã capãtã din nou culoarea verde, tot aºa ºi pomul simbolic ia în acest moment oculoare mai viorie decît trandafirul ºi mai trandafirie ca vioreaua. Culoarea nu este tocmaitrandafirie, fiindcã împãcarea Bisericii cu împãrãþia romanã (simbolizatã prin osia caruluimistic, care se leagã de trunchiul pomului desfrunzit) nu i-a dat omului înapoi nevinovãþiaprimordialã ºi este mai mult trandafirie decît viorie, fiindcã durerea pãcatului originar a fostîntrecutã de bucuria mîntuirii, ºi jalea pentru moartea lui Cristos a fost întrecutã de veseliaînvierii. 65. Siringa : ca sã dea o idee de un somn miraculos, Dante ºi-aduce aminte depovestea ovidianã (Metamorphoses, I, 568-747) a lui Mercur, care adoarme pe Argus cel cu osutã de ochi, ce fusese pus de Iunona ca sã pãzeascã pe frumoasa Io, iubitã de Jupiter, cîntîndu-idragostea lui Pan ºi Siringa. Cruzilor : celor o sutã de ochi ai lui Argus. 66. Scump : fiindcãMercur, profitînd de somnul lui, îl omorî. 69. Dar cei : vers foarte obscur ºi în textul italian,
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70 Deci trec la clipa cînd mã deºteptaiºi spui cã-mi rupse somnul o lucoareºi-un glas strigînd : „Ridicã-te, ce stai ?”.
73 Precum, conduºi sã vadã mãru-n floare,al cãrui fruct ºi-n îngeri naºte dorºi face-n cer eternã sãrbãtoare,
76 Ioan ºi Petru s-au trezit de zordin somn, ºi Iacov, la un glas ce-odatãa rupt ºi-un somn mai greu decît al lor,
79 ºi ceata le-o vãzurãm ’mpuþinatãcu Moise ºi Ilie-atunci, ºi-aveahlamida sa pe el Isus schimbatã ;
82 aºa trezit, vãzui deasupra meaPe Doamna care-a binevrut sã vinãsã-ntîmpine-a mea cale la vîlcea.
85 – „Beatrice unde-i ?” – eu cu mintea plinãde spaim-am zis. – „Sub noua plantã sfîntãn-o vezi ºezînd pe-a dînºii rãdãcinã ?
88 Nu-i vezi în jur compania ce-o-nvestmîntã ?Iar alþii-au mers dupã vultur în sus,ºi-un imn mai ’nalt cu mult mai dulce-l cîntã.”
91 Eu nu ºtiu dacã ea mai multe-a spuscãci eu priveam fixat spre-aceea carepãreþi oricãrui altui simþ mi-a pus.
94 Pe gol pãmînt ea singurã-n veghiareºedea ca drept strãjer acelui plaustrulegat aici de mîna duplei fiare.
97 ªi ºapte nimfe-n jur fãcîndu-i claustruîn mîini cu-acele lãmpi cari ard frumosºi sigure de-orice-Aquilon ºi Austru.
100 – „Puþin vei sta-n pãdure-aici, ºi, scos,în veci tu cetãþean vei fi cu mine,în Roma-n care e roman Cristos.

81. Maestrul lor hlamida sa (a). 89. Iar ceata-n sus dupã vultur se duse (a). 92. fixpriveau spre Doamna care iarã (a). 94. Ea sta pe-adevãrat pãmînt, strãjearã (a). Easingurã (a). 96. Legat aici de-acea biformã (b). 101. Vei fi-n etern un cetãþean (b).
unde se spune : „Dar cine sã fie în stare sã redea în cuvinte trecerea uºoarã de la veghe lasomn”. 73. Precum : dupã cum cei trei apostoli care asistarã la schimbarea la faþã a lui IsusCristos (mãrul în floare ale cãrui fructe [adicã faptele] nasc dor ºi în sufletele îngerilor) setrezirã din somn, la glasul care le zise : „Sculaþi-vã ºi nu vã temeþi”, tot aºa ºi eu, trezindu-mãdin acel somn supranatural, vãzui deasupra mea pe Matelda. 79. ’mpuþinatã : fiindcã Moiseºi Ilie, care apãruserã în timpul schimbãrii la faþã, dispãruserã. 83. Doamna : Matelda.88. O-nvestmîntã : o înconjoarã. 89. În sus : spre cer. 90. Mai dulce : decît acela în ale cãruisunete adormise Dante. 92. Spre-aceea : Beatrice. 93. Pãreþi : piedici. 95. Strãjer : plaustrul,adicã Carul bisericii, e pãzit de Beatrice, simbolul aici al adevãrului revelat, a cãrui depo-zitarã e Beatrice. 96. Duplei : latinism, în loc de dublei. 102. În Roma : în Raiul al cãrui
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103 Dar rãu condusei lumi spre-a-i face-un bine,priveºte-acum spre car ºi vezi, iar cîndvei fi iar sus, sã scrii ce vezi cã vine !”
106 Aºa vorbi. ªi la picioare-i stînddevot poruncii sã-mplinesc ce-mi spune,aveam unde-a cerut ºi ochi, ºi gînd.
109 N-a curs nicicînd cu-atîta repegiuneun foc din norii deºi ce varsã ploidin cea mai ’nalt-a cerului regiune,
112 precum vãzui cã vulturul lui Joicãzu pe pom, rupîndu-i scoarþa-ntreagã,nu numai flori ºi proaspetele-i foi ;
115 apoi din rãsputeri izbi-n teleagã,fãcînd sã joace-aºa cum în furtunãun vas cînd vîntul furia ºi-o dezleagã.
118 Vãzui apoi venind culcuº sã-ºi punãîn fundu-acelui car divin o vulpepãrînd lipsitã de-orice hranã bunã.
121 Mustrîndu-i însã tristele ei culpe,o puse Doamna mea pe-o fug-astfel,cît pot sã-ntindã oase fãr’ de pulpe.
124 ªi tot pe unde-ntîi venise-acelvultur, vãzui cã iar scoboarã-n arcãlãsînd într-însa pene de pe el,

104. la car (a). 107. ...ime. 108. la ce-a cerut spre (b). 109. ...iuþime (a). 111. ...nãl-þime (a). 120. strãinã (a). 122. Pe-atîta fugã Doamna mi-o porni (A). Am trecut întext varianta (a) din cauza rimei. 124-126. ªi tot pe unde veni, acel/ Vultur vãzuicã-s [coboarã]/ Lãsînd într-însa pene de pe el (b). 126. Am trecut în text ultimulvers din varianta (b) pentru a completa terþina.
cetãþean este, ca ºi celelalte suflete fericite, Isus Cristos. De observat în Dante acest sim-þãmînt adînc al romanitãþii, prin care, fie chiar ºi într-o imagine, face pînã ºi Raiul roman.103. Un bine : luminîndu-l, dupã întoarcerea ta pe pãmînt, despre cele vãzute ºi despreadevãrurile teologice ce le-ai învãþat. 105. Sus : pe pãmînt. 108. Unde : în sus, spre vîrfulpomului. 110. Un foc : un trãsnet. 112. Vulturul : simbolul autoritãþii imperiale. Cf. Iezechiel,XVII, 3-4 : „Un vultur mare, cu aripi lungi, cu aripile întinse, acoperit cu pene pestriþe, a venitîn Liban, ºi-a luat vîrful unui cedru, a rupt ramura lui cea mai înaltã...”. Faptul cã vulturulrupe din scoarþa pomului ºi-i vatãmã frunzele ºi florile simbolizeazã „persecuþiile împotrivaBisericii creºtine, care, totuºi, dãduse viaþã nouã pomului monarhiei universale, întrucîtaceste persecuþii dãunarã chiar ºi împãrãþiei ºi împiedicarã, în parte, sã lege fructele noi alecreºtinismului”. (Steiner). 115. Teleagã : dupã ce a fãcut aluzie la persecuþiile împotrivaBisericii, întrucît au pãgubit imperiului, simbolizeazã acum, în aceastã izbire a vulturuluiîn teleagã, persecuþiile care au dãunat Bisericii. 119. O vulpe : simbolul ereziei. SfîntulAmbrozie, vorbind de eretici, îi numeºte „vulpi care distrug via Domnului”. 121. Mustrîndu-i :(mustrînd-o) vulpea, adicã erezia. 122. Doamna : Beatrice, simbolul teologiei ºi deci în staresã cunoascã  toatã rãutatea ereziei. 123. Oase : cît putea sã mai fugã vulpea aceea cu puterilesleite. 126. Pene : face aluzie la aºa-zisa danie a împãratului Constantin, originea puteriitemporare a Bisericii.
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127 ºi-atunci ca dintr-un piept ce-ofteazã parcãieºi din cer un glas ºi-acestea zise :„O, dulce nava mea, ce rãu te-ncarcã !”.
130 ªi-ntre-ambe roþi pãru cã se deschisepãmîntu-apoi, ºi-un drac ieºind în susvãzui prin car cum coada ºi-o înfise.
133 ªi cum retrage-un viespe acul pus,aºa trãgîndu-ºi coada blãstematã,a smuls din fund, ºi nesãtul s-a dus.
136 Iar ce-a rãmas, ca piru-ntr-o bogatãcîmpie,-astfel de-a penelor smulturã,deºi-n intenþie bunã ºi curatã,
139 [s-a fost acoperit ºi-a stat sub zgurã,]ºi-oiºte ºi roþi, în timp mai scurt de ce-iîn stare-un „vai” sã zboare dintr-o gurã ;
142 iar sfînta casã-n noul chip al eiîn multe locuri þeste-a scos afarã :un cap din orice colþ, din osie trei.
145 Cornute trei ca boii s-arãtarã,iar patru-aveau un singur corn în fruntecum n-a mai fost pe lume-asemeni fiarã.
148 ªi sigurã, ca ºi-un castel pe munte,obraznicã pe monstru-o curvã stîndplimba-mprejur lascive-ochiri mãrunte.
151 ªi-alãturi lîngã ea, strãjer pãrîndsã nu i-o fure,-o namilã-n picioare,ºi-aºa ei se pupau din cînd în cînd.

131-132. iar un dracon ce-n sus/ ieºi vãzui cu coada-n car... (a). pe-un dracon vãzui/Cum coada-n sus prin car el ºi-o înfise (A). Am trecut în text varianta (b) din cauzarimei. 133. ...pus (a). 136-137. Cum umple ºi-o bogatã/ Cîmpie pirul, toat-aceasmulturã (b). umplut de-acea smulturã (b). fulgilor (a). 138. Deºi cu gînd ºi bun ºidrept lãsatã (b). 151. alãturi ei stetea (a). 153. ªi aºa sã-ºi (a).
129. Ce rãu : adicã cu bunurile pãmînteºti. 131. Drac : simbolul demonului, întrucît e autoral schismelor ºi dezbinãrilor din sînul Bisericii. 137. Smulturã : carul ce se acoperã cu penelevulturului simbolizeazã îmbogãþirea Bisericii ºi nãpãdirea ei de poftele lumeºti. 142. Sfîntacasã : carul simbolic al Bisericii. 143. Þeste : capete. Inspirîndu-se din Apocalipsã, Dantetransformã Biserica coruptã într-un monstru, ale cãrui ºapte capete simbolizeazã cele ºaptepãcate capitale. 145. Trei : pãcatele mai grave : mîndria, pizma ºi mînia. 146. Iar patru :amãrãciunea, zgîrcenia, lãcomia ºi desfrînarea. 149. O curvã : simbolul curþii papale, ajunsãîn timpul lui Dante într-o mare destrãbãlare. Cuvîntul, voit grosolan, este ºi în textul italian.152. O namilã : adicã o namilã de om, un uriaº, simbolul stãpînitorilor pãmîntului, al cãrorajutor curtea papalã îl cerea, prostituînd puterea ei sufleteascã ispitelor poftei lumeºti destãpînire. Aluzia priveºte mai de aproape intervenþia regilor Franþei ºi mai ales a lui Filipcel Frumos, solicitat de papã în mai multe rînduri.
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154 Dar cînd spre mine-ntoarse doritoareºi vagi priviri, acel feroce miredin cap o biciui pînã-n picioare.
157 De furie-orbit ºi plin de bãnuire,desprinse monstru-apoi ºi-n crîng cu else duse-adînc, ºi-aceasta-mi fu scutire
160 de noul monstru ºi de curv-astfel.

155. ferocele ei (a). 158. vãzui (a). 159. atîta (a) cã-l duce (a).
156. O biciui : Dante simbolizînd aici turma credincioºilor, faptul cã uriaºul bate pe desfrînatãcînd îºi întoarce ochii spre el aratã cã îndatã ce curtea romanã vrea sã se ocupe de credincioºiisãi, e împiedicatã de oblãduitorii lumeºti în voia cãrora s-a lãsat. Probabil cã trebuie sãvedem aici o aluzie la insulta adusã la Anagni puterii papale, pentru care cf. Purgatoriul,XX, 85 ºi urm. 158. Desprinse : aluzie la stãmutarea puterii papale de la Roma la Avignon.159. Aceasta : acest fapt al îndepãrtãrii monstrului.
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1 Deus, venerunt gentes alternîndori trei, ori patru dulce-o psalmodiecîntar-acele Doamne-acum plîngînd,
4 ºi le-asculta ºi-ofta-n cucerniciestãpîna mea, ºi-aºa schimbatã cumnu mult mai mult sub cruce-ai fost, Marie.
7 Iar cînd fecioarele-i fãcurã drumºi ei ca sã vorbeascã, ea-n picioarestînd dreaptã-n sus, rãspuns-a lor acum,
10 ºi-n faþ-avea a focului coloare.– „Puþin ºi nu mã veþi vedea – vorbi –ºi iar mã veþi vedea, dragi surioare !”.
13 Pe toate ºapte-n faþã-i le pofti,ºi-n urma ei, prin semn numai, m-aduse,pe Doamna ºi pe Staþiu ce s-opri.

2-4. Cîntau ori trei ori patru psalmodie/ cea dulce-acele Doamne acum plîngînd/iar Doamna le-asculta-n cucernicie/ ªi-oftarea ei (b). 11-15. „Puþin de-acum/ Voinu mã veþi vedea” rãspuns le dete/ În faþ-aduse apoi pe-acele fete./ Iar mie, sã-iurmez, prin semn îmi spuse./ Cu Doamna ºi-nþeleptul care stete (b). 13. pe-acelesfinte (b). 15. oprise (a).
1. Deus... : psalmul LXXVIII, 1-2 : „Dumnezeule, au nãvãlit neamurile în moºtenirea ta, aupîngãrit templul Tãu cel sfînt, ºi-au prefãcut Ierusalimul într-un morman de pietre”. Facealuzie la reaua stare în care a ajuns Biserica, din cauza adulterului desfrînatei cu uriaºul.2. Ori trei : acum virtuþile teologale, acum cele cardinale. 5. Stãpîna : Beatrice. Schimbatã :din veselã, îndureratã. Comparã durerea Beatricei cu aceea a Maicii Domnului, la picioarelecrucii. 7. Fecioarele : cele ºapte virtuþi. 10. A focului : din mînie împotriva celor vinovaþide coruperea Bisericii. 11. Puþin : cf. Ion, XVI, 16 : „Peste puþinã vreme nu mã veþi maivedea ; apoi, iarãºi, peste puþinã vreme, mã veþi vedea, pentru ca sã mã duc la Tatãl”. Acestecuvinte, cu care Isus Cristos vesteºte apostolilor moartea ºi învierea sa, Beatrice le adapteazãBisericii, socotitã ca ºi moartã în starea-i de atunci, spre a prevesti învierea ei ºi întoarcereascaunului papal la Roma. 14. M-aduse : se subînþelege : „pe mine”. 15. Doamna : Matelda.

Cîntul XXXIII
Raiul pãmîntesc

Cîntecul celor ºapte Doamne ºi profetizareaunui personaj misterios care va omorî des-frînata ºi uriaºul (1-78)  Îndoielile luiDante ºi explicaþia Beatricei (79-102)
 Imersiunea lui Dante în rîul Eunoe(103-145)
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16 ªi-a mers aºa ºi nu cred cã fãcuse
nici zece paºi de-ai ei pe-acel pãmînt,
cînd ochii dulci în ochii mei ºi-i puse.

19 – „Sã vii – a zis cu liniºtit cuvînt –
aproape-aºa cã, de-aº vorbi cu tine,
sã poþi s-auzi de-aproape-al meu cuvînt.”

22 Cînd fui, cum trebuia, mai lîngã sine :– „De ce – mi-a zis – n-ai, frate tu,-ndrãznealã
sã-ntrebi acum cînd mergi aºa cu mine ?”.

25 Precum acei ce foarte-avînd sfialã
de-ai lor mai mari, de inimã scãzutã
nu pot da vocea-ntreagã la ivealã,

28 aºa fui eu, ºi-aºa cu gura mutã
de-abia-ngînai : – „Madono, ce-mi lipseºte
tu bine ºtii, ºi ºtii ºi ce-mi ajutã”.

31 – „Sfiala ta sau teama ce te-orbeºte
de-acum eu vreau privirea sã-þi destupe
spre-a nu mai fi ca cel ce buiguieºte.

34 Sã ºtii de car, cã monstrul dacã-l rupe,
a fost ºi nu-i. Dar culpa sã nu creadã
cã Domnu-n cer rãzbunã dupã supe !

37 Nu-n veci fãr’ de erede-o sã ne ºadã
acel ce-n car lãsat-a fulgii lui
fãcîndu-l monstru-ntîi ºi-apoi o pradã.

40 Cãci sigur vãd, de-aceea þi-o ºi spui,
aproape-o zodie ce-n curînd urmeazã,
ºi-oprit în drum de nici o [stîncã] nu-i,

43 cînd un cinci sute zece cinci cuteazã,
trimis de Cer, pe curv-a o ucide
ºi pe acel cu care-adultereazã.

22. aproape bine (a). 25. ... 35. ...gînd[ul] (a). 37. ...vom fi avîndu-l (a). 39. Un
monstru-ntîiu o prad-apoi fãcîndu-l (a). 42. Prin nici o opritã-n drum (b). lipsit de
ori-ce zãgaz în... (A). Am trecut în text varianta (b) din cauza rimei.
26. De inimã scãzutã : din lipsã de curaj. 29. Madono : italienism, în loc de „Doamna mea”.Lipseºte : explicaþie necesarã spre a înþelege ceea ce am vãzut. 30. Ajutã : ceea ce poate sãvinã în ajutor acestei lipse. 33. Buiguieºte : bîiguieºte. 34. Cã monstrul : în text : „pe carebalaurul l-a despicat”. 35. A fost : Biserica, simbolizatã prin car, dupã dezbinarea ºi strã-mutarea ei la Avignon, poate fi socotitã ca ºi moartã. 36. Supe : era la Florenþa o superstiþieprin care se credea cã, dacã cineva venea sã mãnînce o supã pe mormîntul celui omorît de el,nu se mai temea de rãzbunare. Aici Beatrice spune cã rãzbunarea lui Dumnezeu nu poate fiînlãturatã atît de uºor. 38. Acel : vulturul, simbolul autoritãþii imperiale. 39. Monstru : facealuzie la cele ºapte capete cornute care se ivirã pe oiºte ºi la cele patru colþuri ale carului.Pradã : a uriaºului. 40. Sigur : începe profeþia personajului care va elibera Biserica de adul-terul cu oblãduitorii lumeºti. 41. O zodie : sã ne amintim cã în vremea lui Dante se puneamult temei pe astrologie, care era socotitã ca o adevãratã ºtiinþã. 43. Cinci sute : avem aiciuna din acele cimilituri danteºti, despre care s-a scris foarte mult, fãrã sã se ajungã totuºi
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46 Dar vorba-mi poate-obscurã ca Temide
ºi Sfinxu-þi e, ºi nu-þi albeºte-n gînd
cãci, ca ºi ele,-a minþii cale-o-nchide.

49 Dar faptele naiade-or fi-n curînd,
tãind enigma cea obscurã foarte,
nici holde-n cîmp, nici turme dãunînd.

52 Deci scrie-þi tot, ºi mintea ta sã poarte
ce-þi spui, sã duci cu tine celor vii
ai vieþii cei, ce-o goanã e spre moarte.

55 ªi-aminte-þi fie-atunci cînd o sã scrii,
de plantã tu s-arãþi cum fu, ºi frîntã
cu crengi lãsate-n douã dãþi pustii.

58 Oricine-i rupe crengi ºi-o dezvestmîntã,
prin fapt de hulã-njurã Primul Bine,
ce numai spre-al sãu uz o face sfîntã.

61 Pentru muºcarea-n ea dori-n suspine
ºi chin cinci mii de ani întîiul tatã
pe-acel ce culpa-i i-o spãºi prin sine.

46-47. Dar vorba mea þi-e poate, ca Temide/ ºi Sfinx, obscurã (A). Am trecut întext varinata (b), versul 47 fiind necomplet (b). 53. cu tine-n lumea (b). 56. s-arãþi
de plant-aºa fu (a). 57. Cu crengi acum de-al doilea rînd (b). 61. ...ceru (a). 62. ºi
dor (a).
la o soluþie sigurã. Punînd acest pasaj în relaþie cu Infernul, I, 100-103, în care se prevesteºteun „copoi” care va vîna ºi va ucide lupoaica ce se împotriveºte lui Dante în pãdurea în care s-arãtãcit, cei care lãmuresc acest copoi prin Cangrande della Scala (cf. nota la Infernul, I, 105)vãd în acest 515 (în cifre romane DXV) un DVX, adicã o cãpetenie care va readuce Bisericala splendoarea ei primordialã. În timpul din urmã însã s-a crezut cã aceste trei cifre, ºi înordinea în care le pomeneºte Dante, se gãsesc împletite în monogramul lui Cristos, DXV, ºiîn acest caz s-ar face aici aluzie la a doua venire a lui Isus Cristos. Pentru celelalte ipoteze
cf. nota amintitã la Infernul, I, 105. 45. Acel : uriaºul. 46. Temide : cf. Metamorphoses, I, 388.E vorba de zeiþa Temis, care prevesteºte viitorul lui Deucalion ºi despre care poetul latinspune cã rosteºte cuvinte obscure. 47. Albeºte : nu-þi sunã limpede. 49. Naiade : naiadelesînt nimfele apelor curgãtoare ºi n-au în mitologia greco-romanã darul profeþiei. Greºeala luiDante provine, dupã cum a demonstrat dantologul englez Moore, din faptul cã în multe manu-scrise ale Metamorfozelor gãsim cuvîntul Laiades (fiul lui Laois, adicã Oedip, care a dezlegatenigma Sfinxului), greºit transcris prin Naiades. Se vede cã Dante citea Metamorfozele într-unuldin aceste manuscrise ºi a dedus cã naiadele aveau darul de a profetiza viitorul. În definitiv,Beatrice vrea sã-i spunã lui Dante cã, dacã vorbele-i apar deocamdatã sibiline, nu va trecemult ºi faptele i le vor desluºi. 50. Tãind : rezolvînd. 51. Dãunînd : în locul citat, Ovidiupovesteºte cã, dupã ce Oedip (sau naiadele, cum citea Dante) a rezolvat enigma Sfinxului, zeiþaTemis, supãratã, a trimis la Teba o fiarã care a pricinuit mari pagube. 54. Cei : ai vieþiipãmînteºti, care, în realitate, nu este viaþa cea adevãratã, ci numai o goanã cãtre moarte.58. Oricine : face aluzie mai ales la uriaºul care a desprins carul din ea ºi la Adam, care i-asmuls fructul oprit. 59. Hulã : nu numai cu un blasfem rostit, ci fãptuit. 60. O face : latinismpentru : o fãcu. Al sãu uz : întrucît legea dumnezeiascã face în aºa fel ca oamenii sã rãmînãcredincioºi lui Dumnezeu. 62. Tatã : Adam, care a aºteptat venirea lui Isus Cristos casã-l scoatã din Limb, împreunã cu ceilalþi patriarhi, timp de cinci mii de ani ºi mai bine(cf. Paradisul, XXVI, 119-120), adicã patru mii trei sute doi ani, cît a stat în Limb, plus aceinouã sute treizeci, cîþi avea cînd a murit (cf. Geneza, V, 5), mai precis cinci mii douã sutetreizeci ºi doi. Nici un comentator nu spune de unde scoate Dante aceastã cifrã, care numaifantasticã nu poate fi.
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64 ªi-þi doarme mintea, dacã nu-þi aratã
cã planta e dintr-anumit temei
înalt-atît ºi-n vîrf aºa de latã.

67 De nu þi-ar sta deºartele-þi idei
ca apa Elsa-n jurul minþii tale,
ºi-un biet Piram la dud plãcerea ei,

70 din multe-aceste-mprejurãri fatale
cunoaºtere-ai cã pomu-i moralminte
oprit de cer, conform dreptãþii sale.

73 Dar dacã þi-e-mpietritã biata minte
ºi neagrã-ncît nu-i clar pe ea nimic,
c-atît te-orbi ce-þi spusei mai ’nainte,

76 vreau, cel puþin, de n-o scrii [tu] ce zic,
umbrite sã le duci cu scopu-n care
s-aduc stîlpãri încinse cu finic.”

79 Iar eu : – „Cum ceara, fãrã de schimbare
pãstreazã-ntr-însa semnul ce primeºte,
mi-e-n creier semnul pus de voi atare !

82 Ci-al tãu dorit cuvînt de ce þinteºte
mai sus de mintea mea, atît de sus,
cã-l pierde-atît pe cît îl urmãreºte ?”.

85 – „Ca sã cunoºti ºi tu cum te-ai condus –
rãspunse ea – sã vezi a ta doctrinã
cum poate-urma cuvintelor ce-am spus,

88 c-a voastrã cale stã de cea divinã
departe-atîta, pe cît stã pãmîntul
de cea mai iute-a sferelor luminã.”

74. ºi ºtears-astfel cã n-are clar nimic (a). 81. sigiliul (a). 86. ca ºcoala ta (a). 87. de
poate (a). 88-89. Sã vezi cã stã de scoala cea/ Departe-a voastrã atît, cît stã (a).
65. E : e astfel. Temei : motiv. 68. Elsa : rîul Elsa, care, conþinînd foarte mult calcar, aveaproprietatea de a împietri frunze ºi mici vreascuri ce picau în ea. 69. Piram la dud : comen-tatorii lãmuresc cã, dupã cum sîngele lui Piram schimbã duzii albi în roºii, tot aºa ºi plãcerilezadarnice au întunecat mintea lui Dante. Dat fiind cã Piram la dud devenise, în urma cunos-cutului procedeu medieval de a moraliza alegoric textele clasice, un simbol al omului cãzutvictimã înºelãciunilor patimilor, noi socotim cã nu trebuie sã vedem aici mai mult decît atît.71. Pomu- : fructele pomului binelui ºi rãului. 76. Scrii : în mintea ta. 77. Le : cuvintele ceþi le-am spus. Scopu- : spre a da dovadã cã ai fost în Raiul pãmîntesc, pãstreazã, dacã nuclare, cel puþin adumbrite, în mintea ta adevãrurile ce þi le-am destãinuit, cum face pelerinul(hagiu) care, spre a da dovadã c-a fost cu adevãrat la Sfîntul Mormînt, se întoarce cu toiagul(stîlpare) împodobit cu foi de palmier (finic). 81. Atare : la fel. Se subînþelege : „îl pãstreazã”.84. Pe cît : cu cît mai mult îl urmãreºte, cu atît mai mult îl pierde. 85. Condus : cã greºitte-ai lãsat condus, pînã acuma, numai de filosofie. 87. Cum poate : cît de rãu poate limbajulabstract al filosofiei sã urmeze elocinþa, bogatã în simboluri, a ºtiinþei revelate. 90. Mai iute :primul mobil (al nouãlea cer), cel mai apropiat de Empireu, a cãrui miºcare este mai iute caa celorlalte ceruri. Cf. Introducerea, p. 37.



PURGATORIUL

503

91 – „Eu nu-mi aduc aminte,-mi fu cuvîntul,
cã n-aº fi mers mereu pe-al vostru drum,
ºi clar îmi spune-aºa ºi simþãmîntul.”

94 – „De nu-þi poþi aminti tu nicidecum –
rãspunse ea zîmbind – aminte-þi adã
cum tu bãuºi din Lete chiar acum.

97 Dar cum dã fumul pentru foc dovadã,
uitarea ta-i a vinei mãrturie
din sufletu-þi ce-ntr-altele-avu nadã.

100 Dar gol de-acum cuvîntu-mi o sã-þi fie,
atît pe cît socot cã ai mijlocul
sã-l vad-a ta fireascã miopie.”

103 Cu pas mai lin, ºi-aprins acum ca focul
sta soarele-ntr-a miezu-zilei cruce
ce-ºi schimbã punctu-aºa cum schimbi ºi locul ;

106 cînd Doamnele (cum cel care conduce
o ceatã, stã ºi-opreºte ºi pe-ai sãi,
cînd dã de-un lucru nou pe unde-i duce)

109 s-oprirã-n poala unei umbre lãi
precum sub brazi cu crengi întunecate
dau Alpii-adese-n umedele vãi.

112 Pãru cã-n faþã-mi vãd pe Eufrate
ºi Tigru-aici [ieºind dintr-o fîntînã]
ºi-ncet plecînd ca fratele de frate.

115 – „O, glorie-a ginþii-umane,-o, tu, Stãpînã !ce ape-acestea sînt, ºi ce-i cã ele
izvorul lor în douã pãrþi ºi-l mînã ?”

93. ªi nu m-acuzã (b). 100. Dar clar de-acum cuvîntu-mi (a). 110-111. Cum e (a).
Prin (a), în recile lor (b). Cum brazii verzi cu crengile/ Dau des prin Alpi în (b).
112-113. Pãrea cã vãd pe Tigru... Cum ele-aici ieºind dintr-o fîntînã (b). desbinã (a),
fîntînã (a). ªi Tigru-aici, [dintr-un izvor] (A). Am trecut în text parte din vari-anta (b), din cauza rimei. Cuvintele puse de noi între [...] sînt ºterse în manuscris.
92. Drum : de a mã fi abãtut din calea ºtiinþei revelate, spre a urma pe aceea a filosofiei.96. Lete : uitarea lui Dante e datoritã apei rîului Lete, ce are darul de a te face sã uiþipãcatul. 98. Mãrturie : faptul însuºi c-ai uitat e o dovadã cã ai pãcãtuit, fiindcã de celelalteþi-aduci aminte foarte bine (sufletu-þi într-altele-avu nadã). 99. Nadã : înnãdire, legãturã :sufletul tãu se înnãdeºte cu celelalte, adicã ºi-aduce aminte de ele. 100. Gol : simplu, clar.102. Miopie : inteligenþa ta mãrginitã. 104. Cruce : rãscruce, între orbita soarelui ºimeridian. 105. Locul : fiindcã, împreunã cu schimbarea locului, se schimbã ºi meridianul.109. Lãi : în text : „smorta”, adicã slabã. 112. Eufrate : vãzu douã rîuri ieºind dintr-un acelaºiizvor, ca ºi Eufratul ºi Tigrul. Fluviile sînt Eunoe ºi Lete. Cf. Geneza, II, 10 ºi urm. : „Un rîuieºea din Eden ºi uda grãdina ºi de acolo se împãrþea în patru braþe ; numele celui dintîieste Pison, al celui de-al doilea Ghihon, al celui de-al treilea este Tigrul, iar al patruleaeste Eufratul”.
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121. Eu bine ºtiu (a). 125. ...cuprinde (a). 126. Cu-n val i-a-ntunecat în minte
gîndul (b). suflet (b). 127. ...cursul prinde (a). 129. ...o aprinde (a). 129. aceastã (a).
141. Nu-mi lasã arta frîu ºi mai departe (b). oprit sînt doar (b).

118 – „Spre-a ºti ce sînt – rãspunse rugii mele –
tu roagã pe Matilda.” ªi-a rãspuns,
cum face-acel ce-o culpã vrea sã-ºi spele,

121 frumoasa Doamnã : – „Eu i-am spus de-ajuns
ºi-aceasta ºi-altele. Iar Lete, bîndu-l,
eu bine ºtiu cã nu i le-a ascuns”.

124 Beatrice-atunci : – „Mai mare poate-avîndu-l,
alt dor, ce-ades memoria ne-o-nvãleºte,
i-a pus pe minte-un vãl, întunecîndu-l.

127 Ci iat-Evnoe, ce de-aici porneºte :sã-l duci la el ºi,-aºa cum eºti dedatã,
virtutea lui cea veºted-o-ntãreºte”.

130 Cum scuze-un om gentil nicicînd nu catã,
ci-ºi face-o vrere-a sa din vrerea cui
prin semn vãzut dorinþa ºi-o aratã,

133 aºa, pe loc ce lîngã dînsa fui,
plecã frumoasa fatã, iar lui Staþiu
sfios i-a zis : – „Sã vii pe urma lui !”.

136 Sã am, creºtine,-acum mai larg un spaþiu
de scris, eu þi-aº cînta mãcar în parte
de dulcea apã-n veci fãrã de saþiu,

139 dar plin-avînd acum întreaga carte
urzitã pentru-acest al doilea cînt,
m-opreºte art-a merge mai departe.

142 Mã-ntoarsei deci de la pîrîul sfînt
ca nou, asemeni plantei tinerele
cînd nouã creºte-n noul sãu vestmînt,

145 curat ºi gata sã mã urc la stele.

119. Rãspuns : subiectul e „frumoasa Doamnã” din versul 121. 120. Culpã : fiindcã Mateldaar fi trebuit sã previnã întrebarea lui Dante. 124. Avîndu-l : avînd poate un dor mai mare,acesta i-a întunecat mintea. 128. Dedatã : obiºnuitã. 135. Lui : lui Dante. 138. Saþiu : decare niciodatã nu m-aº fi sãturat. 141. Arta : în text : „frîul artei”. Este, într-adevãr, una dincaracteristicile cele mai însemnate ale artei danteºti, aceea a mãsurii ºi proporþiei aproapematematice, ce se rãsfrînge în concizia lapidarã a stilului. 143. Ca nou : reintegrat în toatefacultãþile sale, ca primul pãrinte înainte de pãcatul originar. 145. Stele : în Rai. Cf. nota la
Infernul, XXXIV, 139.
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Prefaţă
Editorul îmi cere ºi pentru acest al treilea ºi ultim volum douã rînduri deprefaþã. Spun drept cã nu le simt nicidecum trebuinþa. Ca orice bun lucrãtor, ajunsla capãtul acestei lungi osteneli (1921-1932), îmi frec ºi eu mîinile ºi zic, privindcu un suspin de uºurare la opera în sfîrºit întreagã, acea vorbã care sunã aºa dedrag la închiderea oricãrui lucru cinstit ºi conºtiincios : „Gata!”.Nu-mi rãmîne, prin urmare, decît sã mai mulþumesc o datã prietenului Bucuþa,care a împlinit golurile nu multe din text, a pus rimele lipsã ºi mi-a fost de mareajutor în revederea corecturilor ; stãruitoarei case editoare care, în timpuri atît depuþin prielnice iniþiativelor culturale, nu s-a uitat la cheltuieli, numai ca opera sãiasã într-un veºmînt tipografic menit sã facã falã României ; lucrãtorilor care aulucrat  cu grijã ºi cu iubire ; ºi puþin ºi... mie însumi, care nu m-am uitat la lãtratulcîinilor ºi mi-am dus cu bine caravana.

Ramiro OrtizBucureºti, 16 ianuarie 1932
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1 Mãrirea Celui care-atot-pãtrundemiºcînd întregul tot ºi dînd splendoaremai mult-aici ºi mai puþin-altunde !
4 În cerul cel mai plin de-a lui lucoareeu fui ! Vãzut-am stãri, ce-a le descrienu ºtiu, nu pot, cîþi au sã se scoboare.
7 Cãci stînd aproape þintei o vrere vie,atît ne-absoarbe-al minþii noastre-avîntcã taie-al minþii drum sã mai revie.
10 Dar cît putu de-acest imperiu sfîntcomoarã-n suflet mintea mea s-aduneva fi de-acum materie-acestui cînt.
13 În ultima mea trud’, Apollo bune,puterii tale fã-m-atîta vascît dragu-þi dafin spre-a-l primi mi-mpune.

Cîntul I
Introducere la Paradis

Introducere (1-12)  Invocaþia cãtre Apollo(13-35)  Înãlþarea Beatricei ºi a lui Dante
(36-75)  Armonia sferelor (76-87)  Orîn-duirea Universului (88-142)

2. Întregul tot, miºcîndu-l, dã (a). Întregul Tot, miºcîndu-l (a). 7. dat. aproape (a).
14. Mã fã puterii tale-atîta (a).
1. Mãrirea : în text : „slava Celui care-atotpãtrunde”. Atot-pãtrunde : pãtrunde toate.2. Miºcînd : Dumnezeu era considerat ca primus motor al Universului. Cf. Convivio, III, 15 :„ªtiinþa divinã a fãcut începutul lumii ºi mai ales a pus în miºcare cerul”. 3. Mai mult : dupãdesãvîrºirea fãpturilor. 4. Cerul : cerul Empireu, locaºul lui Dumnezeu ºi al fericiþilor. 6. Cîþi :cu valoare nedeterminatã : oricine, dupã ce s-a înãlþat la cer, se scoboarã din nou pe pãmînt,nu poate spune ce a vãzut, fiindcã ori nu-ºi aduce aminte, ori îi lipsesc cuvintele. Cf. SfîntulPavel, Epistola cãtre Corinteni, XII, 4 : „ªi ºtiu cã omul acesta a fost rãpit în Rai ºi a auzitcuvinte care nu se pot spune ºi pe care nu-i este îngãduit unui om sã le rosteascã”. 7. O vrere :a se construi : „cãci o vrere vie stînd aproape þintei”. Þintei : Dumnezeu, întrucît este ade-vãrul, este þinta inteligenþei noastre ; deci ea, pusã înaintea lui Dumnezeu, se cufundã,instinctiv, în cucerirea lui. 9. Revie : nu îngãduie minþii sã se întoarcã înapoi, pe aceeaºi cale,ºi sã spunã ce-a vãzut. 10. Imperiu sfînt : Raiul. 11. S-adune : a se construi : „Dar cîtãcomoarã din acest imperiu sfînt putu mintea mea s-adune în suflet”. 12. Cînt : acestei ultimepãrþi a Divinei Comedii, adicã Paradisul. 13. Apollo : simbolul poeziei celei mai înalte cepoate exprima tainele cerului. 14. Fã-mi vas : umple-mi. 15. Dafin : numele de poet, acelacare „ºi onoru-l are/ ºi traiul cel mai lung” (Purgatoriul, XXI, 85-86).
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16 Cãci pîn-aici o culme de Parnasde-ajuns îmi fu ; de-acum cu douã catãsã intru-n calea cîtã mi-a rãmas.
19 Tu-mi intrã-n piept, de tine tu mã-mbatãprecum cînd smuls-ai pe-acel scos din minte,pe Marsias, din haina cãrnii-odatã.
22 Chiar numai umbra-mpãrãþiei sfinte,sã-mi dai, tu, sfinte duh, atîta-ndemns-o pot descrie cum mi-e scrisã-n minte,
25 venind, vedea-m-ai la iubitu-þi lemnsã mã-ncununi, cu-acele foi de careºi-al meu subiect ºi tu m-ai face demn.
28 Din el culeg azi, Tat,-atît de-arare,poeþi ori Cezari triumfînd cu ea(umanei veri o culpã ºi-o-ntristare),
31 încît, serbare-n Delfi poate-aveaseninul Zeu de frunza sa penee,cã tot mai e vrun om care s-o vrea.
34 Foc mare-ncinde-adese ºi-o schinteieºi poate-n urma mea vrun glas mai tareruga-se-va, ca Cirra glas sã deie.

23-24. Sã pot descrie, dup-atîta-ndemn/ Tu sfinte duh, precum (a). 29. frunþi (a).
31. Ca-n Delfi poate-o veselie avea (a). 32. frunzã (a). 34. Schinteea poate-adespojar s-ascunzã (a).
16. O culme : Heliconul, sediul muzelor, simbolul ºtiinþei ºi elocinþei omeneºti, pe cîndcelãlalt, Cyrra, reºedinþa lui Apollo, simbolizeazã ºtiinþa cereascã ºi arta necesarã spre a oexprima. 17. Cu douã : ºi cu Heliconul, ºi cu Cyrra, adicã ºi cu ºtiinþa omeneascã, ºi cu ceacereascã (teologia). Catã : impersonal : „e nevoie”. 21. Marsias : satirul frigian, cîntãreþ dinfluier, care a îndrãznit sã se ia la întrecere cu Apollo ºi care, învins fiind de acesta din urmã,a fost jupuit (smuls din haina cãrnii) de cãtre zeu. Cf. Ovidiu, Metamorphoses, VI, 382-400.Povestea ovidianã simbolizeazã victoria muzicii senine a instrumentelor cu coarde asupracelei senzuale a instrumentelor de suflat, deci a muzicii eline asupra celei frigiene, ceea cea dat prilej maestrului Castaldi sã compunã un admirabil poem simfonic cu acest nume(Marsyas), în care cîntecul lui Marsyas e reprezentat printr-un solo de flaut, iar acela al luiApollo, printr-un solo de harpã. 22. Chiar numai : a se construi : „Tu, sfinte duh, sã-mi daiatîta îndemn, încît sã pot descrie cum mi-e scrisã-n minte chiar numai umbra împãrãþieisfinte”. Umbra : slaba umbrã a sfintei împãrãþii a Raiului, care mi-a rãmas întipãritã-nminte. 25. Venind : ºi atunci, dacã-mi vei da acest îndemn, mã vei vedea venind. 26. Foi : dedafin, de laur. 27. Tu : arta cu care voi reda înaltul meu subiect. 28. Culeg : subiectul este :„poeþi ori Cezari” din versul urmãtor. 30. O culpã : face aluzie la corupþia politicã, din pricinacãreia nu erau cu putinþã trimfurile imperiale, ºi la pofta de cîºtig, care abãtea pe poeþiicontemporani de la îndeletnicirile literare. 31. Serbare : bucurie. Delfi : oraº la poaleleParnasului, unde Apollo îºi avea un cult deosebit ºi un templu, vestit prin prezicerile (ora-colele) Pythiei. Cf. Horaþiu, Ode, I, 7 : „Apolline Delphos insignes”. 32. Penee : dafinul, numitaici frunza penee din cauza schimbãrii Daphnei pe malurile rîului Peneu. 33. Vrun om : facealuzie la sine. 34. Foc : subiectul e „o schinteie” din sfîrºitul versului. 35. -n urma mea :dupã mine, care am fãcut începutul, vor fi poate poeþi ºi mai buni, care vor invoca ºi vordobîndi inspiraþia poeticã. 36. Cirra : Apollo.
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37 Prin guri diverse pe pãmînt rãsarelumina lumii, dar prin punctul undedin patru cercuri iau trei cruci nãscare,
40 ea are-un curs mai bun, cãci îi rãspundemai bun-o stea, ºi-nmoaie-a lumii cearãmai mulþi, în felul sãu, ºi-o rãspãtrunde.
43 Da zori aproape-aici, ºi-acolo searãatare-un punct, ºi-ntreg era albitun emisfer, ºi-n noapte-al nostru iarã,
46 cînd Doamna mea spre stînga s-a-nvîrtitºi-n soare fix vãzui cum ea-l priveºte,cum nu-i vultur mai fix sã-l fi privit.
49 ªi cum rãsfrînta raz-obiºnuieºte,ieºind din prima,-n sus sã ia pornireca ºi-un drumeþ ce-a se-nturna voieºte :
52 aºa prin ochi intrîndu-mi în gîndireºi actul Ei ce-al meu a devenit,privii în soare peste-a noastrã fire.
55 Acolo multe poþi ce-aci-i opritputerii noastre, cãci acela-i loculce-anume-umanei specii-a fost menit.

43. Fãcu dincolo zori dincoace (a). 47. ªi-apoi vãzui cã-n soare fix (a). 50. în sussã iar (a). 51. ce-ntoarcere voeºte (a). 52-54. Aºa prin ochi intrata-i fãptuire/ Înmintea mea fu propriu-mi act, ºi-am stat/ Privind (b). 53. fui (a). 55. neg, negat,nu-i (a). 57. creat (a). lui (a). 57. Umanei specii (b).
37. Guri : din diferite puncte ale orizontului. 38. Lumina lumii : soarele. 39. Patru cercuri :din punctul precis al rãsãritului, în care cele patru cercuri ale sferei armilare : eliptica solarã,ecuatorul, colurul echinocþial (care uneºte punctul rãsãritului cu acela al apusului) ºi ori-zontul. Trei cruci : cele patru cercuri mai sus pomenite se întretaie, formînd trei cruci. Cuaceste date astronomice Dante aratã zodia Berbecului, adicã anotimpul primãverii, în carese gãsea lumea cînd a pornit în cãlãtoria-i supraomeneascã. 40. Mai bun- : fiindcã aduceanotimpul cel mai frumos ºi zile mai lungi. 41. O stea : zodia Berbecului, care aratã începutulprimãverii. Cearã : cele patru elemente din care toate lucrurile îºi trag originea. 42. În felulsãu : cu mai bunã dispoziþie sã înrîureascã pãmîntul spre bine. Dupã cum se ºtie, oamenii dinEvul Mediu credeau în înrîurirea aºtrilor, ceea ce, de altfel, nu trebuie de înlãturat cu totul,deoarece cu toþii ºtim feluritele efecte ale înrîuririi lunii asupra oamenilor ºi a altor vieþui-toare, cum ºi asupra agriculturii ºi deci n-ar fi deloc ciudat ca astfel de influenþe sã aibã ºicelelalte corpuri cereºti. De multe lucruri medievale sîntem deprinºi sã ne batem joc, cu toatecã ar fi demn de cercetat dacã nu aveau în ele ºi ceva temeinic ºi serios. 43. Da zori : subiectuleste „atare-un punct” din versul urmãtor. Dante vrea sã ne arate ceasul dimineþii, la careajunge în Rai. Aici : în emisferul Purgatoriului ºi al Raiului pãmîntesc, din care, peste puþin,se va urca în cel ceresc. Acolo : în emisferul opus, adicã al nostru pãmîntesc. 45. Un emisfer :acela al Purgatoriului. 48. Vultur : se face aluzie la credinþa (cf. Aristotel, De animalibus,XXXIV) cã vulturul îºi deprinde puii sã se uite fix în soare. 50. Din prima : din raza directã.53. Actul Ei : de a privi fix în soare. Al meu : fiindcã ºi eu am fãcut la fel. 55. Acolo : în Raiulpãmîntesc. Aci : pe pãmînt. 57. Anume : fiindcã Dumnezeu l-a creat ca locaºul cel mai potrivitpentru neamul omenesc.
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58 Nu lung, dar scurt nu fu-ntr-atîta joculîncît sã nu observ cã dã, ca fierulce-l scoþi din foc, schintei în juru-mi locul,
61 ºi-n clipã parc-a ºi lipit eterulo zi la zi, pãrînd cã Cel ce poatecu-al doilea soare vru s-orneze cerul.
64 Beatrice sta pe veºnicele roatecu ochi þintiþi ; iar eu þineam pe-ai meila ea, ºi-uitînd de ceruri sus, de toate.
67 Pãtruns în mine-atît de ochii eieram ca Glauc, gustînd din iarba carefãcu-l în mare soþ al altor zei.
70 S-arãt per verba ce-i transumanarenu-i chip sã pot, ci-ajunge-exemplul datcui graþia-i pãstreaz-asemeni stare.
73 De-am fost eu numai cel de-acum creat,ºtii tu, cîrmuitoare-n cer, Iubire,a cui lumin-aici m-a ridicat.
76 Cînd ceru-nveºnicit de-a ta doriremi-a tras, prin armonia ce-ai întinsºi-o-mparþi egal prin tot, a mea privire,
79 pãru, de-o flacãrã de soare-aprinsatîta cer, cã ploi sau ap-umflatãnu fac nicicînd un lac aºa de-ntins,

60. Deodatã (a). 63. ªi-ar fi-nflorit (a). 67. Atît fui de schimbat (a). 68. Cum Glaucusfu (a). 70. Spusul cum (a). 71. Nu pot, ci-ajungã-i (a). 74. Pe-acest drum (a). 75. Lu-mina cui m-aduse (a). 79. Pãru de-a soarelui vãpae-aprins (a).
58. Jocul : ochilor mei. Dar scurt : a se construi : „Jocul ochilor (mei) nu fu lung, dar (nici)scurt într-atîta...”. 59. Cã dã : a se construi : „cã în juru-mi locul dã scîntei, ca fierul ce-lscoþi din foc”. 61. -n clipã : adicã : deodatã. Lipit : în text : „adãugat”. 62. O zi la zi : luminazilei mi-a apãrut dublatã, ca ºi cum Dumnezeu ar fi împodobit cerul cu un al doilea soare.Cel ce poate : Dumnezeu atotputernicul. 64. Roate : cerurile care se-nvîrtesc în veci.
Cf. Introducerea, p. 37 ºi planºele I ºi V. 68. Glauc : Glauc, pescar din Beoþia, care, obser-vînd cã peºtii pe care îi prinsese ºi-i aruncase pe þãrm, gustînd o iarbã oarecare, reînviau,voind sã guste ºi el din iarba aceea ºi transformîndu-se în zeu marin, se aruncã în mare.
Cf. Ovidiu, Metamorphoses, XXII, 898-968. 69. Fãcu-l : îl fãcu. 70. Transumanare : latinismsau italienism : a-ºi schimba firea sa omeneascã pentru cea divinã. Per verba : prin cuvinte.Coºbuc pãstreazã aici cuvintele latine pe care le întrebuinþeazã ºi Dante. 72. Cui : aceluiacãruia harul dumnezeiesc îi pãstreazã posibilitatea de a face experienþa pe care am fãcut-oeu. 73. De-acum : mai recent, adicã numai sufletul, dat fiind cã Dumnezeu a creat mai întîitrupul ºi apoi i-a suflat viaþa, sufletul. 74. Iubire : Dumnezeu, care cîrmuieºte lumea, întru-cît o iubeºte. 75. Lumin- : adicã lumina harului divin. Nu cred, ca Tommaseo, cã s-ar facealuzie ºi la razele soarelui reflectate în ochii Beatricei. 76. -nveºnicit : care se roteºte în veci,din cauza dorinþei sufletului motor de a se apropia de Dumnezeu. Cf. Introducerea, p. 37.77. Tras : atras. A se construi : „a atras a mea privire prin armonia...”. Armonia : dupã Pitagora,sferele cereºti, rotindu-se în spaþiu, produc fiecare un sunet ºi toate aceste sunete se armo-nizeazã într-o melodie ce se rãspîndeºte în tot Universul. Întins : rãspîndit. 78. Prin tot :prin tot Universul. 79. Pãru : a se construi : „Cerul pãru atît de aprins de-o flacãrã de soare,cã...”. 81. Lac : cerul, pe care-l strãbate, nãpãdit de lumina soarelui, îl aseamãnã cu un lacde luminã.
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82 iar noul glas ºi-acea luminã latãstîrnirã dor, sã ºtiu de unde vine,cum n-am simþit pe lume-alt dor vrodatã.
85 Dar Ea, ce mã vedea ca eu pe mine,deschise gura, pîn-a n-o-ntreba,zbãtutul suflet vrînd sã mi-l aline,
88 ºi-a zis : – „Prin false-nchipuiri pãrerea tate-orbeºte-aºa cã-þi par ca nevãzutece-ar fi sã vezi, cînd nu le-ai asculta :
91 c-ai fi tot pe pãmînt, dupã pãrute ;ci-un fulger, scurs din proprie casa lui,nu cade-aºa, cum tu te sui de iute”.
94 Din prima mea-ndoialã scos de fuiprin scurta-i vorbã-n spuse zîmbitoare,într-alta nouã mult mai rea cãzui.
97 ªi-am zis : – „De-o parte simt cã-n mine moareuimirea ce-o avui, ci-acum mã mircã zbor trecînd prin corpuri mai uºoare”.
100 Atunci oftînd cu-ndurerat suspir,’nãlþîndu-ºi ochii-asemeni unei mumeprivind spre fiul ei ce e-n delir :
103 – „Fãpturile-ntre ele, toate-anume,au ordine ºi-n forma asta esteasemeni Dumnezeu cu-ntreaga lume,

83. Stîrnit-au (a). 86-87. Aºa-mi vorbi, ºi pîn-a n-o-ntreba/ cu vrere (a). 90. Sã-mi
fac al minþii gînd sã mi s-a[line] (a). 91. de n-ai (a). 94. Dar scos din prima mea-
-ndoialã fui (a). 100. Un trist oftat prinzînd al vorbei fir (a). Ea prinse (a). 102. Pri-
vindu-ºi tristã fiu[l] (a).
82. Glas : melodia sferelor cereºti. 85. Vedea : îmi ghicea gîndurile. 86. Pîn-a n-o-ntreba :mai înainte de a deschide eu gura, ca s-o întreb. 90. Ce-ar fi : toate cîte ar trebui sã le vezi.Le : adicã „falsele închipuiri” din versul 88. 91. C-ai fi : depinde tot de „-þi par” din versul 89.Cu alte cuvinte : „Greºeºti, fiindcã te crezi tot pe pãmînt, pe cînd în realitate te înalþi însprecer uºurat de povara pãcatului ºi strãbaþi sfera focului, care ocupã locul dintre pãmînt ºilunã, cu iuþeala unui fulger”. 92. Casa : sfera focului, spre care oamenii Evului Mediu cre-deau cã tinde orice flacãrã, lãmurindu-se astfel pornirea ei în sus. 96. Alta : îndoialã.100. Suspir : oftat, suspin. Italienism fãcut mai acceptabil de fenomenul rotacismului, aºa deobiºnuit într-unele dialecte. Beatricei îi e milã de mãrginita pãtrundere a minþii omeneºti ºideci, mai înainte de a limpezi îndoiala lui Dante, ofteazã ºi se uitã la el cum ar face o mamãcînd îºi aude odrasla bolnavã aiurînd. 103. Fãpturile : la începutul Paradisului, Beatriceexpune lui Dante cum poate omul sã ajungã în cer, aducîndu-i aminte orînduirea datã deDumnezeu Universului ºi cum prin aceastã orînduire orice lucru se miºcã spre un þel hotãrît,cãtre care-i dus de o forþã de iubire, cãreia îi zice instinct. Înþelepciunea divinã, cãtre caretind toate, sãlãºluieºte în Empireu, spre care sufletul omenesc se înalþã, împins de acelaºiinstinct dupã care apa curge în jos. Totuºi, fiindcã omul a primit marele ºi greul dar allibertãþii, se poate împotrivi acestei forþe a instinctului ºi poate cãdea în pãcat. Dar cînd forþainstinctului gãseºte sufletul izbãvit de pãcat (ca în cazul lui Dante, dupã cufundarea lui înLete ºi Eunoe), atunci ea îl duce la þinta sa. Deci Dante n-are nici un motiv de a se mira,dacã, despovãrat fiind de greutatea pãcatului, se urcã spre Empireu, þinta fireascã a omului.104. Forma : în înþelesul scolastic de „cauzã primã”, iniþialã. 105. Asemeni : în text : „ªi
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106 Suprem creaþii-aici vãd manifestea veºnicei puteri, vãd ’nalta finea tot ce-ursit acelei ordini este.
109 În ordinea ce-o spun au deci sã-nclineorice fãpturi, [cu soarta sa oricare],puþin ori mult, de-al lor izvor vecine.
112 ªi-aºa pe-a existenþei largã marespre fel de fel de porturi tind [cununã],de scrisul ei instinct condus-oricare.
115 Acesta focu-l suie-n sus spre lunãdincoa-n mortale inimi e motor,sau strînge-n el pãmîntul ºi-l adunã.
118 ªi nu numai fãpturi cari n-au a lorpricepere,-acel arc le-mpinteneºte,ci ºi fãpturi cari minte au ºi-amor.
121 Atoateaºezãtoarea-ºi odihneºteetern cu-a sa luminã ceru-acelîn care-i cel ce mai cu dor roteºte,
124 ºi-acum aici, ca ºi spre-ursitul þel,ne-a dus puterea ãstui arc din carela þint-ajunge-orice-i zvîrlit de el.
127 E drept, c-aºa precum o formã n-areadese-acord cu ce artistul vrea,cãci neag-a ei materie-orice-adaptare,
130 aºa cîte-o fãptur-adese iaalt drum, nu cel ursit, avînd putereprin sine-mpinsã-ntr-alt loc a cãdea,

106. Puterile de veci ? (a). 110. ...vecine cu-al lor Duce (a). Am introdus în textvarianta (a) pentru a restabili rima. 111. oricine (a). 119. acest (a). 120. ºi pe atari
cari (a). 121. Deci pronia, ce-ntregul rînduieºte (a). 123. grãbit (a). 124. Spre dînsul
deci (a). 125. Te-mpinge (a). 126-127. Precum ades nu poate însã merge/ Intenþia
unei arte (a). 129. Cãci orice (a). materia-i o rãspinge (a). 130. se desparte (a).
131. scrisã (a). De datu-i drum (a). 132. poate (a).
aceastã orînduialã este cauza esenþialã pentru care Universul se aseamãnã cu Dumnezeu”,care e, prin definiþie, ordinea supremã. 106. Suprem creaþii : îngerii ºi oamenii înzestraþi cuinteligenþã ºi iubire. Manifeste : manifestãri, urme. 107. Fine : þintã, þel. 109. Sã-ncline :au aplecare, înclinaþie. 110. Soarta : fiecare dupã starea sa particularã. 111. Izvor : Dumnezeu,principiul lor. 113. Porturi : þel. 114. Scrisul : hotãrît, prescris. Condusã : conduse, adicãfãpturile. 115. Acesta : acest instinct face ca focul sã se înalþe. Focul aici este obiect.116. Dincoa’ : dincoace, adicã pe pãmînt. 117. Strînge : gravitaþia pãmîntului spre centru eexplicatã aici ca un fel de instinct, pentru care diferiþii atomi tind spre coeziune. 118. Fãpturi :animalele ºi plantele. 119. Arc : aceastã pornire intimã care împinge orice lucru spre þintalui. -mpinteneºte : împinge, îmboldeºte, avîntã. 121. Atoateaºezãtoarea : înþelepciuneadivinã. 122. Acel : Empireu, singurul cer nemiºcat, fiindcã îl cuprinde în el pe Dumnezeu, ºiînãuntrul cãruia se roteºte primul mobil, care, fiind mai aproape de Dumnezeu, „roteºte maicu dor” decît celelalte ceruri. 128. Acord : dupã cum forma nu urmeazã întotdeauna docilãintenþia artistului, fiindcã materia ei se împotriveºte. 132. Alt loc : decît cel hotãrît ei.
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133 cum vezi din nor ºi fulgeru-n cãdere,pierzînd impulsul prim, cã prinde calespre þãrnã-n jos, prin falsa ei plãcere.
136 Deci n-ai, de judeci drept, mirãrii taletemei, cã sui, cum nu poþi fi miratcã vezi din deal curgînd pîrîu-n vale.
139 Mirare-ar fi, cînd tu, cel dezbrãcatde-orice poveri, lipit ai sta-n þãrînãca focul viu ce-ar sta neridicat”.
142 Privi apoi spre cer a mea stãpînã.

135. Falsa : fiindcã îl abate din drum. 140. Poveri : dupã cufundarea în Lete ºi Eunoe(Dante accentueazã pe ultima vocalã toate cuvintele greceºti ºi ebraice). 141. Focul : foculviu, flacãra.
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1 O, voi acei ce-n slaba luntriºoarãcu dorul ascultãrii-mi urmãriþipe mare nava ce cîntînd îmi zboarã,
4 vã-ntoarceþi iar la mal sã v-odihniþi !Cãci poate cã-ndrãznind sã-ntraþi, vrodatãpierduþi ca mine-n larg, voi sã pieriþi.
7 Pe-o mare merg ce n-a mai fost umblatã,Minerva-mi suflã, mã conduce-Apol,ºi nouã muze Ursa mi-o aratã.
10 Dar voi, puþinii-acei ce-aþi dat ocolla vreme pîinii îngereºti din caretrãieºti aici ºi-n veci te simþi tot gol,
13 puteþi intra, socot, pe larga marecu-al vostru vas, cît timp nu-i egalatal mãrii cîmp brãzdat de-a mea cãrare.
16 Cum voi vã veþi mira nu s-au mirattrecînd prin Colhis gloat-argonautã,ºi-n cîmp pe Iason l-au vãzut argat.

Cîntul II
Întîiul cer, al Lunii  :cei nestatornici în pãstrareajurãmintelor

Apostrofa cãtre cititor (1-18)  Beatrice ºi
Dante intrã în lunã (19-45)  Petele lunii  ;pãrerea lui Dante ºi combaterea ei de cãtre
Beatrice (46-105)  Adevãratul motiv alfenomenului (106-148)

14. urmîndu-mi (a).
1. O, voi : se îndreaptã cãtre cititori, care l-au urmat în navigarea lui poeticã. Slaba : cupuþinã ºtiinþã. 6. Pierduþi : pierzînd urma, fãrã cãlãuzirea mea. 7. Umblatã : fiindcã nici unpoet pînã atunci nu cîntase în italieneºte adîncile doctrine teologice. 8. Minerva : ºtiinþa.Apol : inspiraþia. 9. Muze : arta omeneascã în toate formele ei. 10. Ocol : în sens de tîrcoale.În text : „care devreme aþi ridicat gîtul spre pîinea îngereascã” (a ºtiinþei teologice). 12. Aici :în Rai. Gol : dar nu te saturi niciodatã. 14. Vas : corabie. Egalat : pînã cînd nu s-a închisbrazda navei mele. 15. Cîmp : al apelor, marea. 16. Cum voi : a se construi : „Gloata argo-nautã nu s-a mirat, cum voi vã veþi mira”. 18. Argat : cînd vãzurã pe Iason, conducãtorullor, arînd cîmpul cu cei doi tauri care suflau foc pe nãri, dupã cum ne povesteºte Ovidiu(Metamorphoses, VII, 100 ºi urm.).
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19 Eterna sete-a noastrã cea nãscutãgrãbit, cam cum vedeþi pe cer, ne-a dusspre lumea cea dintru-nceput fãcutã.
22 Priveam la Doamna mea, iar Doamna-n sus,ºi-n timp ce poate-un cui sã se destrunezburînd din arcul de pe care-i pus,
25 vãzui cã sînt ajuns unde-o minuneatrase vãzul meu ; iar Beatrice,cui vãl pe gîndu-mi nu-i puteam eu pune,
28 mi-a zis frumoas-aºa cît ºi ferice :– „Spre Domnu-ntoarce inima cu-ardoarecã-n prima stea voi sã ne ridice”.
31 Pãrea cã ne-a cuprins o lucitoare,solidã ceaþã deasã ºi politãcum este-un diamant bãtut de soare.
34 ªi ne-a primit eterna mãrgãritãîn sînul ei cum apa ce primeºteo razã-n ea persist-a fi unitã.
37 De-am fost eu corp (ºi nu-nþelegi, fireºte,cum rabd-un corp sã intre-n el strãinulcum este-a fi cînd corp în corp rãzbeºte),
40 cît trebuie de-aprins sã-þi fie chinulsã vezi esenþa-n care poþi sã veziunita noastrã fire cu Divinul.
43 Acolo vei vedea ce-aici tu crezi,nu demonstrat, ci manifest prin sinecum crezi un axiom fãrã dovezi.

23. Ce sare-un cuiu (a). 34. ªi-aºa ne-a-ncins (a).
19. Sete : instinctul acela care îndeamnã omul spre cer, nãscut în acelaºi timp cu omul,despre care a vorbit în cîntul I, vv. 104 ºi urm. 21. Dintru-nceput : cerurile, care au fost createdirect de Dumnezeu. În text : „...ºi lumea cea asemãnãtoare lui Dumnezeu”. 22. Doamna :Beatrice. 23. Cui : sãgeatã. Destrune : sã porneascã împins de coarda arcului. 25. Vãzui :într-o clipã (cît îi trebuie unei sãgeþi ca sã zboare din arc) vãzui c-am ajuns... Minune : însens de ceva cu totul de mirat. 27. Vãl : pe care n-o puteam împiedica sã-mi pãtrundã gîn-durile. 28. Aºa : tot aºa. 30. -n prima : adicã-n lunã. 31. Lucitoare : impresia ce o are Danteintrînd în lunã este cã se gãseºte învãluit într-o ceaþã lucitoare solidã, deasã, netedã, ca undiamant bãtut de soare. 32. Politã : netedã. 34. Mãrgãritã : acel veºnic mãrgãritar al cerului,adicã luna, primeºte în sine pe Dante ºi Beatrice, fãrã sã se despice, cum face apa cînd estrãbãtutã de o razã de soare. 37. De-am fost : a se înþelege : „Dacã te mirã, cititorule cã, eu,un corp, am putut pãtrunde într-altul (luna), cum nu doreºti de a înþelege minunea prin cares-au putut contopi în Isus Cristos cele douã firi : omeneascã ºi divinã ?”. 38. Strãinul : un corpstrãin, împotriva legii de impenetrabilitate a corpurilor. 40. Chinul : dorul. 41. Esenþa :chipul lui Isus Cristos. 43. Acolo : în limpezimea unde te vei bucura de viziunea directã ºirealã a lui Isus Cristos, adicã în Rai. Ce : firea divinã ºi umanã a Mîntuitorului. Tu crezi :în text : „ce noi, (oamenii) credem”. Ce-aici : în clipa de faþã crezi ca ºi un drept-credincios.44. Nu demonstrat : a se construi : „Acolo vei vedea nu demonstrat, ci manifest prin sine,cum crezi o axiomã, fãrã dovezi”.
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46 ªi-am zis : – „Madono, mulþãmesc, vezi bine,cu-ntreag-ardoare cîtã-n mine estecui smulsu-m-a mortalelor destine.
49 Dar spune-mi tu ce pete sînt acestepe-al lunei corp, de care jos la noispun oamenii cu Cain nu º’ ce poveste ?”.
52 Puþin Stãpîna mea zîmbi ºi-apoi :– „De-i fals-orice pãrere-n om, cînd n-arevro cheie simþul spre-a deschide-n voi,
55 cu-atît mai mult nu-þi fie de mirarecînd vezi cã ºi urmînd vrun simþ, ce micispre zbor aripi raþiunea voastrã are.
58 Ci-ntîi sã-mi spui, tu cum þi le explici ?”.Iar eu : – „De-apar diverse stãri, aº zicecã-s pãturi rari ºi dese-n lun-aici”.
61 Iar ea : – „Vedea-vei cert cum o sã picecredinþa ta-n absurd prin toate-aceledovezi ce-n contra [vorb-o sã] ridice.
64 V-arat-a opta sferã multe stelela cari privind mãrimea lor ºi clarul,gãseºti fenomene diverse-n ele.
67 De-ar face-aceasta desul lor sau rarul,în toate-ar fi o singurã putinþã,uºor ori greu ori drept avînd cîntarul.

66. apariþiuni (a).
46. Madono : stãpîno. 48. Cui : lui Dumnezeu, care m-a îndepãrtat din lumea muritoare, casã mã ducã în cea nemuritoare. 49. Pete : întrebarea lui Dante i se pare copilãreascã Beatricei,care surîde din pricina asta, dar era o problemã foarte discutatã în Evul Mediu. Opinia luiDante, pe care vrea s-o ºtie Beatrice mai înainte de a-i rãspunde, este cã petele lunare atîrnãde o mai mare sau mai micã densitate a corpurilor cereºti. Beatrice combate pãrerea luiDante, arãtîndu-i cã, dacã luna ar fi într-o parte rarã ºi într-alta deasã, dintr-un punct laaltul al suprafeþei ei, atunci, în timpul eclipsei, raza soarelui ar strãbate-o, ºi dacã partea ceararã ºi partea cea deasã ar fi dispuse în straturi succesive, atunci nu s-ar vedea nici o patã,fiindcã lumina soarelui ar pãtrunde prin partea rarã ºi, întîlnind pe cea deasã, s-ar rãsfrînge.Prevãzînd apoi obiecþia lui Dante cã petele lunii s-ar putea explica printr-o rãsfrîngere maiîndepãrtatã în acel loc, i-aratã cu experienþa unor oglinzi, aºezate la diferite distanþe, înainteaunei lumînãri, cã ceea ce variazã este mãrimea flãcãrii, nu intensitatea luminii, care-i mereuaceeaºi. 51. Cain : face aluzie la credinþa popularã potrivit cãreia se crede cã în petele luniise vede Cain care ridicã mãrãcini cu furca. 54. Simþul : a se construi : „cînd simþul n-are vreocheie...”. Nu trebuie sã te miri cã raþiunea nu ajunge la descoperirea adevãrului, cînd, ca încazul de faþã, nu poate fi cãlãuzitã de simþuri, dacã chiar cu ajutorul lor (urmînd vrun simþ)nu reuºeºte (are aripi mici spre zbor). 56. Mici : se referã la „aripi” din versul urmãtor. A seconstrui : ce mici „aripi are raþiunea noastrã spre zbor”. 58. Le : petele lunii. 60. Pãturi :straturi de materie mai rarã ºi mai deasã. 61. Cert : clar, fãrã discuþie. 64. A opta : a stelelorfixe, sau cerul înstelat. 65. La cari : în text : „care, în calitate ºi cantitate, apar deosebite”.67. Desul : densitatea. Rarul : rãrimea. 69. Cîntarul : în text : „împãrþitã aici mai mult, aicimai puþin ºi în cantitãþi egale”.
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70 Diverselor puteri le dau fiinþãfîntîni diverse, cari, afar’ de una,distruse-ar fi, de-ar sta a ta sentinþã.
73 Mai mult : cînd rarul ar produce brunacoloare-a lor, cum crezi, ori numa-n parte ;lipsit-ar trebui sã fie luna
76 de-a ei materie,-ori, tocmai cum se-mpartece-i gras ºi slab în corp, ar fi ºi-acestediverse pãrþi ori pline-ori mai deºarte.
79 Ne-ar da eclipsele de soare vesteîn primul caz, cãci el s-ar arãtaca ori prin care-alt corp cînd rar el este.
82 Dar nu-i aºa. Deci trec a cercetaal doilea caz ; ºi el de se prãvale,va fi vãditã-n fals pãrerea ta.
85 Prin rarul strat de n-are drum la vale,desigur este ºi-un hotar, de undecontrarul sãu deloc nu-i lasã cale.
88 Se-ntorc de-aici ale luminii undeprecum se-ntoarce-o razã refractatãdin sticla-n dosul cãrei plumb se-ascunde.
91 Vei zice-acum cã raza ni s-aratãmai mult aici ca-ntr-alte pãrþi obscurã,fiind dintr-un mai mare-adînc redatã.
94 Tu poþi scãpa de-aceastã-ncurcãturã,fãcînd experiment : izvoru-aceldin care-a voastr-orice ºtiinþã curã.
97 Iai trei oglinzi ; douã distînd la felîn faþa ta, ºi-ntre-ambele aºazãpe-a treia, mai departe stînd niþel ;

84. Vedea-vei falsul pãrerii tale (a). 89. Asemeni, deci, cu (a). 98. iar între ele (a).
99. Pe-a treia dar-n spre fund niþel (a).
70. Puteri : face aluzie la diferite influenþe ale stelelor. 71. Fîntîni : cauze, pricini. Una : ceaa desimii, mai mare sau mai micã. 74. Lor : a petelor solare. -n parte : materia mai rarã oriar strãbate luna de la un capãt la celãlalt, ori ar fi aºezatã în straturi paralele. 75. Lipsit- :lipsitã. 78 : Deºarte : lipsite de materie. 81. Prin care : a se construi : „ca prin oricare altcorp”. 83. Prãvale : sub puterea raþionamentului meu. 85. N-are : subiectul este „raza soa-relui”. 87. Contrarul sãu : desimea, stratul de materie mai deasã. 88. Se-ntorc : rãsfrînte.90. Sticla : oglinda. 92. Aici : în petele solare. 93. Redatã : rãsfrîntã mai departe. 96. Curã :curge. A se observa însemnãtatea ce o dãdea Dante experienþei ce pare a prevesti metodaexperimentalã, inauguratã în Italia de Galilei ºi vestita Accademia del cimento, al cãrei mottoera : „Provando e riprovando”, adicã „probînd ºi reprobînd”, nu „încercînd ºi încercînd dinnou”, cum de obicei se interpreteazã. 97. Douã : din care douã sã fie la aceeaºi distanþã detine. 99. Stînd : a treia oglindã.
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100 priveºti spre ele-n timp ce lumineazãîn dosul tãu stînd astfel o fãcliecã toate trei spre tine-o reflecteazã ;
103 în cea mai depãrtatã n-o sã fie,ce-i drept, egal volumul de lucoare,va fi însã egal-a ei tãrie.
106 ªi-asemeni cum, bãtut de caldul soare,rãmîne gol pãmîntul de zãpadãºi ºi de ger, ºi-ntîia sa coloare,
109 aºa ºi restul ce-a rãmas sã-l crezivoiesc sã-l scald prin facl-aºa veraceîncît va schinteia cînd o s-o vezi.
112 Roteºte-n cerul din divina paceun corp ce-nchide-n veºnica-i virtutepe esse-a totul ce-n cuprinsu-i zace.
115 Vecinul cer cu-atîtea lãmpi vãzuteîmpart-esenþa-n deosebi fiinþe,de el distincte, dar în el þinute,
118 iar alte roþi prin varii diferinþetrimit în jos distinctul ce-l cuprindconform cu scopul lor ºi-a lor seminþe.
121 Aceste-organe-a lumii deci descind,din grad, cum vezi acum, urmîndu-ºi gradul,cã-n jos trimit ce de deasupra prind.
124 Ãst drum pe care merg, tu vezi cum scadu-l,mereu spre þinta ce-al tãu dor o cere,încît de-acum sã-þi afli singur vadul.

106. ªi-aºa pre- (a). 108. cu-ntîia (a). 110. Scãdea þi-l-voiu prin raze (a). 115. cu-atî-
tea ce-s (a). 118. distinctele virtuþi ce (a). 119. Se-mping spre scopul lor ºi spre
seminþe (a). 122. ...ºi-astfel urmîndu-ºi gradul (a). 123. revarsã (a).
100. Lumineazã : subiectul este „o fãclie” din versul urmãtor. A se construi : „în timpce o fãclie stînd în dosul tãu lumineazã, astfel cã...”. 104. Volumul : intensitatea luminii.108. -ntîia : de culoarea albã a zãpezii. 109. Restul : ceea ce a rãmas încã nedovedit. 110. Prinfacl- : lumina adevãrului. 111. Schinteia : formã obiºnuitã la Coºbuc, în loc de „scînteia”.112. Pace : Empireu, singurul cer fãrã miºcare, fiindcã n-are ce dori, avînd în sine peDumnezeu. 113. Un corp : cerul zis „primul mobil”. 114. Pe esse : esenþa tuturor celorlalteceruri ºi a Pãmîntului, împrejurul cãruia, dupã doctrina ptolemaicã, urmatã de Dante, seînvîrtesc. 115. Vecinul : cerul al optulea, al stelelor fixe. Lãmpi : lumini. 116. Deosebi :deosebite. 117. Þinute : cuprinse-n el, cu toate cã deosebite de el. 118. Roþi : cerurile,considerate materiale ºi cristaline, deosebindu-se (aceste ceruri) în chip felurit, unul dealtul. Vezi Introducerea, p. 37 ºi planºa V. 119. Distinctul : trimit în jos, pe pãmînt, acelespeciale atitudini pe care le au în sine ºi care consistã în a semãna ºi deci a produce pe pãmîntfiinþele inferioare : plante, animale etc. 121. Organe : ceruri. Descind : descresc din ce în ce.122. Din grad : a se construi : „urmîndu-ºi gradul din grad”, adicã trãgîndu-ºi originea fiecaretreaptã din cea precedentã. 123. Trimit : prind ºi trimit în jos influenþa pe care o iau dincerul superior. 124. Scadu-l : îl scad, îl strãbat, ºi, strãbãtîndu-l, îl micºorez apropiindu-mãde þintã. 125. Dor : dorinþa de adevãr.
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127 Motori divini deci cat-a ta putereca ºi miºcare-acestor roþi divine,precum lucrarea-n fier un faur cere.
130 Deci cerul cel cu-atîtea dragi lumineia chip din Mintea cea dintru-nceputce-i dã ºi curs ºi-al ei sigil devine.
133 ªi-aºa cum sufletu-ntr-al vostru lut,prin fel de fel de membre, conformatediverselor puteri, e desfãcut :
136 suprema Minte-a dînsei bunãtateprin stele-astfel ºi-o-mparte înmiitã,etern rotind în propria-i Unitate.
139 Diversã stea primeºte-o feluritãputere-n ea ce-ntrînd o face vie,fiind, ca viaþa-n voi, cu ea unitã.
142 [Conform fericei firi de obîrºie,prin corp, putere-amestecatã luce]ca ºi prin ochii vii o veselie.
145 De-aici apoi o stea ºi-o stea strãluceîn mod divers, dar nu din des ºi rarcãci ea-i principiul formei ce produce
148 conform cu-a sa putere,-obscur ºi clar”.

127-128. Deci cat-a da miºcare ºi putere/ Motori divini (a). 129. Cum ºi (a).
142-143. Conform fericei firi care-o produce/ Strãluce-apoi prin corpul (A) (versuridin text, numai schimbate ºi întregite, pentru lecturã, aºa cum apar în terþinã).
143. induce (a).
127. Motori : fiecare cer îºi are un suflet motor (vezi Introducerea, p. 37 ºi planºa V : îngeri,arhangheli, domnitori º.a.m.d.). 130. Cel : cerul al optulea, al stelelor fixe. 131. Ia chip : iaideea din mintea heruvimului care îl miºcã ºi se slujeºte de ea ca de o pecete, spre a oimprima în cerurile de mai jos ºi pe materia terestrã. 133. Lut : trup, corp. 135. Desfãcut :se-mparte. 137. ªi-o-mparte : adicã bunãtatea. 138. În : în text : „pe”. 139. Diversã stea : întext : „Puterea feluritã face divers aliaj cu preþiosul corp (stea) pe care îl însufleþeºte ºi în carese leagã la fel cu viaþa în trupul omenesc”. 142. Fericei firi : firii îngereºti, sufletului motor.143. Prin corp : materia corpului ceresc, adicã a stelei. Putere-amestecatã : cea dumne-zeiascã ºi cea îngereascã cu puterile venite de la fiecare corp. 145. De-aici : din aceastãcauzã. 146. Din des ºi rar : din pricina desimii sau rãrimii. 147. Principiul formei : princi-piul formal, adicã, în înþelesul filosofiei scolastice, principiul esenþial, necesar. 148. Obscurºi clar : întunericul ºi lumina.
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1 Ea, ce-mi scãldã-n iubire-odatã gîndul,frumosul adevãr mi-l dezvãliîn dulce chip probînd ºi reprobîndu-l ;
4 iar eu, spre-a m-arãta-ndreptat ºi-a ficonvins, ’nãlþai atît cît se cuvinespre dînsa ochii gata de-a vorbi.
7 Ci-un lucru-mi apãru, trãgînd spre sineatît de mult întreag-atenþia mea,cã gîndul de-a vorbi s-a dus din mine.
10 O sticlã netedã ºi-ntreagã-n ea,sau cum o apã clarã ºi-odihnitã,al cãrei fund sã-l poþi însã vedea,
13 redã a noastrã faþã oglinditãaºa de slab, cã mai cu greu ne scapãpe-o albã frunte-o perl-a fi zãritã :
16 vãzui pe mulþi la vorbã vrînd sã-ncapã,ºi-avui acea eroare-n sens contrar,ce-aprinse-amor între-un flãcãu ºi-o apã.

Cîntul III
Cerul întîi, al Lunii  : nestatornicii

în a pãstra jurãmintele

Sufletele celor care ºi-au rupt jurãmintele
(1-33)  Piccarda Donati (34-108) Împãrãteasa Constanþa (109-130)

2. Îmi dete un adevãr, frumos probîndu-l (a). Cu (a). 3. rîndul (a). 6. Capul (a).cuvînt (a). 10. Din sticlã (A). 11. Sau cum prins (A). 18. între-un om (a).
1. Ea : Beatrice. Cf. Purgatoriul, XXX, 42. 3. Reprobîndu-l : în text : „reprobînd”, adicãaprobînd adevãrul ºi neaprobînd greºeala. Cf. Convivio, IV, 2 : „Înainte e de înlãturat neade-vãrul (greºeala), ca, dupã ce au fost înlãturate opiniile greºite, adevãrul sã fie primit în chipmai darnic”. 4. -ndreptat : pe calea cea bunã, a adevãrului. 5. Cît se cuvine : nu prea mult,dar cu respectul cuvenit. Cf. Convivio, IV, 8. 9. S-a dus : am uitat, adicã nu mai m-am gînditsã vorbesc. 10. O sticlã : chipurile sufletelor ce nu ºi-au þinut jurãmintele apar aºa de nedeslu-ºite cã par mai mult oglindite decît reale. Cf. Ristoro D’Arezzo, Imago mundi, VIII, 16 : „ªivedem cã, cu cît apa e mai adîncã, cu atît se vede mai întunecatã, ºi cu cît este mai puþinadîncã, cu atît se vede mai clarã”. 14. Mai cu greu ne scapã : în text : „Nu vine mai puþinrepede, adicã cu mai mare dificultate la pupilele noastre”. Cu alte cuvinte, chipurile noastreoglindite în apã le zãrim cu aceeaºi dificultate cu care zãrim o perlã pe o frunte foarte albã.16. Sã-ncapã : sã intre în vorbã. 17. Contrar : fiindcã socoteºte oglindite chipurile reale ale
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19 Crezînd cã sînt rãsfrîngeri aºadar,grãbit de-ndatã ce le-avui amintemã-ntoarsei ca sã vãd de unde-apar,
22 dar nu vãzui nimic. ªi-aºa ’nainteprivii din nou în dulcea Doamnei zarece-ardea zîmbind sub genele ei sfinte,
25 ºi-mi zise-apoi : – „Nu-þi fie de mirare,de gîndu-þi pueril dac-am zîmbit ;el spre-adevãr pas sigur încã n-are,
28 ci, ca ºi de-obicei, îþi e smintit.Substanþe-aievea sînt ce ochiul vedeînchise-aici prin votul ne-mplinit.
31 Vorbeºte-le, ºi-ascultã deci, ºi credecãci via razã care-i pacea lor,sã ia alt drum de-al ei nu le concede !”.
34 Spre-un duh care-mi pãrea mai plin de dorde-a sta de vorbã m-am întors îndatãcum face-un om împins de mare zor :
37 – „O, tu, pe care raza te desfatãa veºnicei vieþi, dulcoarea cuin-o ºtiu nicicînd decît numai gustatã,
40 mi-ai face-un dar de-ai binevrea sã-mi spuice nume ai ? Ce soart-aici vã leagã ?”.Iar el zîmbind cu toatã faþa lui :

22. spre Doamna în dulcii ochii (a). 26. Cã eu de (a). 27. Pas sigur spre- (a). 29. ochiultãu îþi va (a). 32. -este (a). 33. Alt drum decît al ei (a). 36. strãpuns de-al vreriizor (a).
acelor suflete ce sînt aievea, pe cînd Narcis a crezut aievea propriul sãu chip oglindit în apãºi s-a-ndrãgostit de el însuºi. Cf. Ovidiu, Metamorphoses, VII, 417. Povestea lui Eco ºi Narcis,foarte rãspînditã în tot Evul Mediu, a pãtruns în Italia ºi-n poezia popularã, ºi chiar la nois-a tipãrit împreunã cu povestea lui Pyram ºi Thisbea, la Sibiu, în 1867. 18. Flãcãu : Narcis.19. Rãsfrîngeri : chipuri oglindite. 20. Aminte : bãgai de seamã. 23. Dulcea zare : a ochilorBeatricei. 26. Pueril : prin care te-ai întors ca sã vezi ale cui sînt chipurile oglindite ce-þi stauînainte. A se construi : „Dac-am zîmbit de gîndu-þi pueril”. 27. Pas : a se construi : „El (gîndu-þi)n-are încã pas sigur spre adevãr”. 28. Smintit : abãtut din cale. 29. Substanþe : în înþelesscolastic de lucruri aievea. Ochiul : ochiul tãu. 30. Votul : jurãmîntul cãlugãresc, neþinut.32. Via : lumina adevãrului divin. 33. Al ei : al adevãrului. 34. Un duh : Piccarda Donati,sora acelui Forese Donati cu care, dupã moartea Beatricei, Dante a trãit într-o intimitate detovarãºi de petreceri ºi cu care a schimbat sonete muºcãtoare (vezi Introducerea, p. 27, 7 :„Rãtãcirea moralã a lui Dante”). Era cãlugãriþã din ordinul Sfintei Clara, cînd fratele sãuCorso Donati, avînd nevoie de a strînge legãturi de rudenie cu neamul celor „della Tosa”, oscoase cu de-a sila din mînãstire ºi o mãritã cu Rossellino della Tosa. Dante, care în Purgatoriuîntrebase pe Forese despre ea, face aici aluzie la viaþa ei conjugalã cu un vers misterios(Paradisul, III, 108 : „ªi Domnul ºtie-apoi ce viaþ-avui”). Vechii comentatori povestesc cãPiccarda s-a rugat lui Dumnezeu sã-i ia zilele ca sã nu-ºi pãteze castitatea, ceea ce s-a ºiîntîmplat, murind dupã puþine zile. 37-38. Raza... veºnicei vieþi : lumina Raiului, luminavieþii nemuritoare. 39. N-o ºtiu : n-o poate ºti decît cine a gustat-o. 41. Vã leagã : nu numaipe tine, ci ºi sufletele ce-þi sînt tovarãºe.
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43 – „A noastrã milã nimãnui nu neagãdorinþa justã, ca ºi Unul sfîntce vrea sã-i fie-asemeni curtea-ntreagã.
46 Fecioarã-n schit eu fost-am pe pãmînt ;mã poþi cunoaºte, de te uiþi mai bine,mãcar cã mai frumoas-acum eu sînt.
49 ªi poþi cunoaºte pe Picarda-n mine :sînt pus-aici cu alte fericite,ferice-n sfera roþii cei mai line.
52 Din singur Duhul Sfînt avînd porniteorice dorinþe-aici, ºi ne-ntreruptcã-n ordinul sãu sfînt am fost primite.
55 Ni-e dat în gradul cel mai dedesuptal nostru cer, fiindcã-n jurãmintetîrzii am fost ºi-n parte le-am ºi rupt”.
58 Iar eu atunci : – „Pe-a voastre feþe sfinteluceºte-acum un nu ºtiu ce divincã nu mai sînt cum furã mai ’nainte,
61 ºi chipul vostru-mi pare vãl strãin,dar vorba ta veni sã mi-l ridiceºi lesne-acum te recunosc deplin ;
64 dar spune-mi tu, voi cele-aci fericen-aveþi de-un loc mai bun voi nici un dor ?de-un vãz mai clar, mai mult de-a fi amice ?”.
67 Surîse-atunci ºi ea ºi multe-n corºi-a scos cuvinte-aºa de-nflãcãrate,pãrînd c-ar arde-n primul foc de-amor :

47. Nu-þi sînt ascunsã (a). 49. Între cunoaºte ºi pe este un spaþiu liber cam pentrudouã silabe, cu toate cã versul este complet. 51. Ferice-acei (a). Rotind în sfera (a).
54. Voiesc cã-i sîntem în ord. (a). Voiesc a fi-n (b). 60. Cã nu mai sînt cum fuserã (a).
61. ªi-aceasta-mi fu ca vãl strãin (A). Am ridicat în terþinã varianta (a), care aveanumãrul de silabe cerut. ªi-aveþi acum pe (a).
43. Neagã : de a satisface o justã dorinþã. A se observa cum Dante, fãrã sã se îndepãrtezeprea mult de ceea ce este pãmîntesc, reuºeºte sã ne dea imaginea acestor suflete fericite,mãrind la infinit virtuþile omeneºti ºi mai ales pe aceea a milei ºi a iubirii. 44. Unul sfînt :Dumnezeu, care, dupã cum este el însuºi milos, de asemeni doreºte sã fie atari toate fiinþelecare sînt în curtea sa (Raiul). 47. Cunoaºte : fiindcã era sora lui Forese Donati, fãcînd partedeci, dintr-o ramurã deosebitã, din aceeaºi familie a Gemmei Donati, soþia lui Dante. 51. Cei :celei. Line : cerul Lunii, care se roteºte mai încet, fiind cel mai îndepãrtat de Dumnezeu.53. Nentrerupt : se subînþelege : „Sîntem fericite cã am fost primite în ordinul sãu sfînt,adicã al Raiului, cu toate cã ocupãm treapta cea mai joasã”. Din variante se vede cã tradu-cãtorul ar fi introdus verbul „voiesc” de care ar depinde acel „cã” din versul 54, adicã „voiesca fi în ordinea în care ne-a pus”. 64. Ferice : fericite. 65. Loc mai bun : un cer mai înalt, maiaproape de Dumnezeu. 66. Vãz : vedere mai limpede a Dumnezeirii. Amice : mai iubite deDumnezeu. 67. -n cor : ºi împreunã (în cor) cu ea surîserã mai multe. 69. Primul foc : uniicomentatori, ca Steiner, înþeleg : „în ceea ce este primul foc de iubire, adicã Dumnezeu” ;cei mai mulþi (Torraca, Passerini etc.) : „în focul întîii iubiri”. Cred cã aceºtia din urmã au
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70 – „Puterea dragostei alinã, frate,al nostru dor, ºi-aºa ni-e el dispuscã vrea ce-avem, ºi spre-alta nu s-abate.
73 Cãci, dac-am vrea, dorind, sã fim mai sus,n-ar fi conformã vrerea-ne-ntru toatecu vrerea Celui care-aici m-a pus.
76 ªi-aceasta-ntr-aste ceruri nu se poate,cãci mila e necesse-acestor sfere,cînd judeci clar natura ãstor roate.
79 Spre-a fi ferice negreºit se cerea sta ’nãuntru-acelei Une vrerica toate-a noastre vreri sã fie-o vrere.
82 ªi-aºa cum ne-a cernit din sferi în sferiîn oastea lui, ºi-ntregii oºti îi placeºi-i place-Acelui ce ne dã plãceri
85 spre vrerea Sa, iar vrerea Lui ni-e pace :ea este mare-n care toate curã,ce-a fapt ºi El, ºi toatã firea face”.
88 Acum fui clar cum orice-aºezãturãde-oriunde-n cer e Rai, deºi n-au rouadivinei graþii tot într-o mãsurã.
91 Ci-aºa cum e, cã, ºi sãtul, cînd nouamîncare tu o vezi ºi poftã-þi vine,de-ntîia mulþãmeºti ºi ceri pe-a doua,

71. Ne dispune (a). 72. Sã vrem numai ce avem ºi altce nu cere (a). 74. noastrã-ºi (a).
75. pune (a). 76. ªi-aici în ceruri asta nu se poate (a). 79. Spre-a fi ferice deci formalse cere (a). 80. divine (a). 82. printr-astea (a). 84. sine (a). 86. verse (a). 87. Ce Eacreazã sau natura (a). 92. ºi-o nouã poftã (a).
dreptate ºi nu înþeleg de ce aceastã comparaþie a sfintei iubiri de aproapele cu dragosteapãmînteascã ar putea întuneca, cum pretinde Steiner, chipul Piccardei. Dante porneºte tot-deauna de la realitate ºi meritul lui este tocmai de a nu ne fi dat un Paradis exclusiv teologicºi fãrã de nici o legãturã cu pãmîntul, în care sufletele fericite, lipsite de formã omeneascã,de sex ºi simþãminte familiare ºi prieteneºti, ar fi fost curate abstracþii, care n-ar fi interesatpe nimeni. Sã nu uitãm cã Dante este filosof, teolog, om de ºtiinþã, moralist, însã, mai presusde toate, este poet ºi cã Divina Comedie e operã de poezie. De altfel, ºi în Purgatoriu, XXVIII,52-54, Dante comparã pe Matelda cu o tînãrã femeie care danseazã, fãrã a întuneca defel peaceastã delicatã ºi încã enigmaticã fiinþã supranaturalã. 70. Dragostei : o dragoste dumne-zeiascã, adicã milostenia. 73. Dorind : cu dorul. 75. Celui : Dumnezeu. 76. ªi-aceasta : cavoinþa fericiþilor sã nu se conformeze voinþei lui Dumnezeu. 77. Mila : milostenia. Necesse : întext : „este inerent acestui esse fericit”. Traducãtorul a dorit sã pãstreze ceva din limbajulscolastic întrebuinþat de Dante în acel „esse” ºi atunci a tradus cu necesse pe formale dantescce corespunde cu „necesar, inerent”. 78. Natura : natura dumnezeiascã, veºnicã ºi care nusuferã excepþie. Roate : ceruri. 80. Une : dumnezeieºti. 82. Cernit : aºezat, împrãºtiat.83. Oastea : întrebuinþeazã o imagine militarã, ca sã facã sã rezulte mai bine ascultarea ºidisciplina sufletelor fericite. 84. Plãceri : sfinte, consistînd mai ales în contemplarea chipuluiluminos al lui Dumnezeu. 85. Spre vrerea : ca sã-i împlinim voinþa. 87. Ce-a fapt : ceea cea creat Dumnezeu direct, adicã fãrã intermediu (cerurile ºi îngerii) ºi ceea ce le produce fireaprin influenþa cerurilor. 89. N-au : concordatio ad sensum, ca ºi cum subiectul ar fi fost plural :„aºezãturile”. 91. ªi sãtul : chiar cînd eºti sãtul.
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94 aºa prin gest ºi vorbe,-un dor în minesã ºtiu mai mult, ce tear-a fost prin caresuveica ei n-a tras-o pînã-n fine.
97 – „O sfîntã viaþã ºi-al ei merit mareau dus mai sus pe-o Doamn-a cui voinþãe normã-n vãl la voi, ºi-n îmbrãcare,
100 cã pînã-n moarte veghe ºi cãinþãsã stea cu Mirele, ce ia cu milãoricare vot conform cu-a lui dorinþã.
103 Acestei Doamne-urmînd, eu, o copilã,fugii din lume, vãlul ei sã-l pui,jurînd sã duc ºi viaþa ei umilã.
106 Ci-apoi din dragu-mi schit rãpitã fuide oameni rãi ºi vãduvi de-orice bine,ºi Domnul ºtie-apoi ce viaþ-avui !
109 Lucoarea însã, asta, lîngã minela dreapta stînd, ºi-o vezi cã-i luminatãde-ntreagã slava ãstei roþi senine,
112 ce-arãt de mine, despre sine-aratã.O sor-a fost, ºi-asemeni fu pierzîndumbriºul sfîntului ei vãl odatã.
115 Deºi re-ntoarsã-n lume-apoi, nevrînd,în barbar chip lipsit de-orice-omenie,ea-n suflet fãr’ de vãl n-a fost nicicînd.
118 Constanþa cea faimoas-a fost ea vie,cu ea a ªvabilor a doua stîncãavu pe-a treia ºi-ultimã tãrie.”

95. pînz’ (a). 99. La voi e normã (a). 102. Sa (a). 104. ªi al ei vãl îl vom (b). 106. Dinschitu-mi drag însã (a). 113. pierduse (a). 116. ªi smulta (b). 120. fuse (b).
94. Aºa : aºa am manifestat. 95. Tear- : tearã, petearã : fusul dinãuntrul suveicii ; motivul,cauza ocazionalã, piedica din pricina cãreia n-a pãstrat pînã la sfîrºit jurãmîntul monahal.Aceastã tendinþã de a lungi metaforele care dau loc la un fel de preþiozism anticipat reintrã,pe de o parte, în ciudãþeniile care, se poate spune, sînt inerente geniului, iar pe de altã parte,în acea complicatã artã poeticã medievalã, al cãrei exemplu mai caracteristic poate fi socotitãpoezia trubadurilor. 98. O Doamn- : Sfînta Clara din Assisi (1195-1253), în viaþa laicã ClaraSciffi, aparþinînd uneia din cele mai nobile familii ºi care a fost întîia femeie care a urmatpe Sfîntul Francisc, urmatã în scurt timp la mînãstire de sora ei Agnese ºi apoi de mama ºichiar de tatãl ei, cu toate cã toþi, la început, fuseserã potrivnici ideii ºi cãutau chiar s-o scoatãcu de-a sila din mînãstire. A întemeiat ordinul clariselor, existent ºi astãzi. A cui : a cãrei.99. -n vãl : în ordinul monastic, înfiinþat de ea. În text : „...dupã a cãrui regulã religioasã,lumea, jos, pe pãmînt se îmbracã ºi ia vãlul”. 101. Mirele : Isus Cristos. 104. Ei : ordi-nul Sfintei Clara. 107. Rãi : fratele Corso Donati ºi tovarãºii lui erau porecliþi la Florenþa
male-fami (fã-mi rãu) ºi la aceastã poreclã face aluzie aici Piccarda. 108. Ce viaþ- : numaiDumnezeu ºtie cît am suferit, pãrãsind viaþa tihnitã a mînãstirii, închinatã rugãciunii ºislujbei lui Dumnezeu, pentru aceea zbuciumatã a lumii. 109. Lucoarea : sufletul acesta carestrãluceºte lîngã mine. 111. Roþi : acestui cer, al Lunii. 112. Ce : spune despre sine ceea ce amspus despre mine. 113. O sor- : o cãlugãriþã. 117. -n suflet : a rãmas cu sufletul cãlugãriþãºi dupã ce a fost scoasã cu de-a sila din mînãstire. 118. Constanþa : Constanþa de Hauteville,
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121 Aºa sfîrºi. ªi-apoi, cîntîndu-l încã,un Ave ce-ncepu, pieri, cum greuun lucru piere-afund în ap-adîncã.
124 Privirea mea ce-o urmãri mereupe cît putu, cînd n-a mai urmãrit-os-a-ntors spre-un dor cu mult mai mare-al meu,
127 întreg s-a-ntors spre tine-a mea, iubito ;ci-n ochii mei luceai cu-atîta slavãcã-n clipele dintîi n-am suferit-o,
130 ºi-aºa-ntrebãrii mele-ai pus zãbavã.

fiica lui Roger I, moºtenitorul normand al regatului Siciliei, soþia împãratului Henric al VI-leaºi mama lui Frederic al II-lea. Nu a fost niciodatã cãlugãriþã. Dante s-a luat dupã o legendãpopularã, a cãrei urmã nu se gãseºte în cronicile timpului, însã a purificat-o de toate ele-mentele ei grosolane. Într-adevãr, se pare cã legenda a fost nãscocitã de guelfi, în ura lorneîmpãcatã împotriva lui Frederic, spre dovadã cã el era Anticrist, ca fiu al unei cãlugãriþebãtrîne, dupã cum se credea cã trebuie sã fie Anticrist. 119. Stîncã : în text puterea neamuluicasei ªvabilor este asemãnatã cu un vînt ; aici cu o stîncã. A se înþelege : „Henric al VI-lea(a doua stîncã ; al doilea ªvab) a avut din ea pe Frederic al II-lea, al treilea din acelaºi neam”.121. Încã : cîntecul „Ave Maria” pieri în depãrtare, fãrã sã înceteze de a rãsuna. 127. Întreg :privirea mea s-a întors întreagã spre tine, iubito. Iubito : se adreseazã Beatricei.
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1 De foame moare-un liber om mai iutedecît sã-mbuce-ntre mîncãri, la felde-aproape lui ºi-egal lui de plãcute,
4 aºa egal temîndu-se ºi-un mielar sta-ntre-o fiarã lacomã ºi-o fiarã,un cîine-ntre doi cerbi aºa ºi el.
7 Tãcere de-am pãstrat, nu-mi e spre-ocarã,nici nu mi-o laud, cãci aci-n plutireaegalã-ntre-ndoieli fu necesarã.
10 Tãceam, dar imprimat-aveam dorireaîn ochii mei, ºi-a mea-ntrebare-n eamai mult decît rostitã-n vorbe-airea.
13 Ca Daniil fãcu deci Doamna mea,cînd stinse-n rege-acea mînie-odatãce-n chip nedrept sãlbatec îl fãcea.

Cîntul IV
Cerul Lunii  : sufletele care nu

ºi-au þinut jurãmântul

Îndoielile lui Dante (1-27)  Beatrice îilãmureºte pe cea dintîi (28-63), pe urmã pe
a doua (64-90)  În fine, îi mai dezleagã o
altã greutate (91-114)  Dante o întreabãdacã se poate schimba materia jurãmîntului(115-142)

7. Deci de-am tãcut, nu-mi este nici de-ocarã (a). 8. Cãci plutind cu sboru (b).
Acolea-n sborul (a). 8. Nici nu mã (a). 9. Egal între-ndoeli (b). 11. el (a). 12. cu
zorul (a). decît aici rostit cu zorul (b). 13. Daniel (a). 15. miºel (a).
1. De foame : dupã cum un om, pus între douã feluri de mîncãri, la fel de gustoase ºi laaceeaºi depãrtare de el, n-ar putea s-aleagã ºi-ar muri de foame, tot aºa ºi Dante, între douãîndoieli – una despre juruinþa cãlcatã prin violenþa altora, alta despre întoarcerea sufletuluila stele –, nu ºtie despre care sã întrebe mai întîi pe Beatrice. 2. La fel : în realitate, acestcaz nu se întîmplã niciodatã ºi alegerea este întotdeauna posibilã, dar ºi Sfîntul Toma puneaceastã chestiune din punct de vedere logic ºi-o lasã nerezolvatã. 3. De-aproape : a se con-strui : „egal de aproape ºi de plãcute”. 5. Ar sta : fãrã sã poatã hotãrî de care sã fugã.7. Ocarã : fiindcã ambele îndoieli cereau sã fie lãmurite, cu dorinþã egalã. 11. -n ea : în dorireaºi deci în ochii în care ea apãrea imprimatã. 12. Airea : aiurea ; în lumea de pe pãmînt, undee necesar sã vorbeºti ca sã-þi exprimi dorinþa. 13. Fãcu : Beatrice ghici gîndul lui Dante, aºacum Daniel explica lui Nabucodonosor, regele Babilonului, visul pe care înþelepþii nu-l puteautãlmãci, din care cauzã regele, supãrat pe ei, voia sã-i omoare. Cf. Daniel, II, 12-16 : „La auzulacestor cuvinte împãratul s-a mîniat ºi s-a supãrat foarte tare. A poruncit sã fie prinºi toþiînþelepþii Babilonului ; atunci Daniel a vorbit cuminte ºi cu judecatã strãjerilor împãratului.ªi Daniel s-a dus la împãrat ºi l-a rugat sã-i dea vreme ca sã-i poatã aduce tîlcuirea”.
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16 ªi-a zis : – „Eu vãd cã vrerea þi-e-ncurcatãde-un dor ºi-alt dor, ºi nici un drum nu ºtie,aºa de mult în sineºi e legatã.
19 Tu zici : «Cît timp ni-e bunã vrerea vie,cum poate sila altui om în noisã scad-al nostru grad de vrednicie ?».
22 Îþi dã spre-a te-ndoi prilej apoice spune Plato, cã, pe-a lui pãrere,se-ntoarce-n stele sufletu ’napoi.
25 Aceste gînduri strîmtorata-þi vrereþi-o zbat egal ; deci voi trata orbiadintîi pe cea cu mai cumplitã fiere.
28 Nici îngerii ce-au primii-n cer domnia,nici Moise, Samuel ºi ia pe-oricaredin doi Ioni, ºi zic cã nici Maria
31 n-au scaune-ntr-alt cer decît îl areºi ceaþa ce-ntr-aceastã stea s-alinã,nici n-au mai mic un stadiu sau mai mare,
34 ci toate-orneazã cea dintîi luminãºi dulcea viaþ-o au diferenþatãcum simt gradat suflarea cea divinã.
37 Le vezi aici, dar nu cã le-ar fi datãaceastã sferã lor, ci-n ceruri sfinteca semn cã-s treapta cea mai jos gradatã.
40 Cu-al vostru duh se cad atari cuvinte,cãci el numai prin simþuri îºi culegece-apoi devine apt de-a voastrã minte.
43 De-aici Scriptura simple vorbe-alegespre-a sta la voi, ºi mîini ºi glezne dãchiar Celui Sfînt, dar alta ea-nþelege.

41. Cãci numai prin sensibil el culege (c). 42. face (c). 43. slovii (a).
19. Cît timp : o datã ce, dacã. Bunã : cum poate voinþa altuia micºora vrednicia voinþeinoastre ? Cu alte cuvinte : dacã vrem sã facem binele, ce vinã avem dacã sila altuia ne împiedicã ?26. Zbat : muncesc, zbuciumã. Orbia : îndoialã, socotitã ca o întunecare a sufletului.27. Dintîi : voi lãmuri întîi îndoiala mai puþin primejdioasã credinþei creºtine. 28. Niciîngerii : Beatrice explicã lui Dante cã toate sufletele ºed în Empireu, împreunã cu îngeriicei mai apropiaþi de Dumnezeu, cu profeþii (Moise, Samuel, cei doi Ioan : Botezãtorul ºiEvanghelistul) ºi cã se aratã lui Dante în diferite ceruri, pentru a da minþii lui omeneºti, carenu poate pricepe decît prin simþuri, gradul de perfecþie al fiecãruia. 31. -ntr-alt cer : se aflãcu toþii în Empireu. 34. Orneazã : împodobesc. Luminã : cerul Empireu. 35. Dulcea viaþ- :fericirea Raiului. 36. Gradat : mai mult sau mai puþin. 37. Le : sufletele fericite. 40. Vostru :pãmîntesc. 41. Prin simþuri : Cf. Sfîntul Toma, Summa theologica (I, 12. art. 4) : „Inteligenþanoastrã are putinþa de a considera în abstract ceea ce simþurile au perceput în concret”.44. La voi : spre a se pune la nivelul minþii noastre omeneºti. Mîini ºi glezne : chipulomenesc. 45. Alta : vrea s-arate cu totul altceva, adicã atribuþiile spirituale ale lui Dumnezeu.
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46 Cu trup de om tot astfel v-arãtãcu pe-ambii-arhangheli sfînta religiunepe-acel care pe Tovi-l vindecã
49 Ce Plato-n gura lui Timeus punenu este-asemeni cu ce-aici se vede,cãci parcã el ºi simte-aºa cum spune :
52 cã-n steaua sa-ndãrãt un duh purcede,crezîndu-l, cred, cã-i dezlipit de susdin stea, atunci cînd firea trup îi dete.
55 Dar poate cã-n sentinþ-alt sens a pus,nu cel ce-o pune vorba ei, ºi poatecã nu cu rea intenþie s-o fi spus.
58 De-a zis cã se re-ntoarce-ntr-aste roateonoru-ori hula-nrîuririi, da,cu cupa sa ºi clarã apã scoate.
61 Rãu înþeles, acest principiu daîntregii lumi orbie-atît cã-n fineca Mars Mercur ºi Joe-l invoca.
64 Iar dubiul celãlalt ce-l ai, conþinemai slab venin, fiindcã rãu-i n-areputeri de-a te rãzni spre-altce de mine.
67 Dreptatea sfîntã-n ochii-umani de parenedreaptã-n veci, e probã de credinþãnu de-un erez pornit din rãzbunare.

61. Principiul ãsta, rãu (b). 66. mîna (c). 67. un nedrept de pare (a). Dreptatea
noastrã cã-n ochii umani pare (c). 68. zic (c). 69. Dar nu crez rea-ndemnare (a). Dar
nu de vrun eres (c).
47. Ambii : Mihail ºi Gavril. Sfînta religiune : a se construi : „Sfînta religiune v-aratã, totastfel, cu trup de om pe ambii arhangheli”. 48. Acel : Arhanghelul Rafael, care însãnãtoºi peTobic (cf. Tobie, III, 25) „cu fierea unui peºte”. 49. Timeus : titlul unui dialog al lui Platon,de la Timeu din Locri, în Grecia Mare, filosof pitagorician. Fiindcã dialogul platonic a fostparafrazat în latineºte cãtre sfîrºitul secolului al V-lea d.Cr. de cãtre Calcidius, Dante a pututsã-l cunoascã, însã n-avem nici o siguranþã. Cu mai multã probabilitate a cãpãtat aceastã infor-maþie din Summa theologica 3 (supl., q. 97,5), unde se dezaprobã o pãrere a filosofului arabAvicenna : „In hoc (Avicenna) secutus est quodam modo opinionem antiquorum philosophorum,
qui posuerunt animas redire ad compares stellas”. 51. ªi simte : cã (stelele) sînt locaºul adevã-rat al sufletelor, fãrã sã dea acestui lucru o interpretare simbolicã. 52. Un duh : sufletele,despre care Platon vorbeºte despre modul cum s-ar reîntoarce (purcede îndãrãt) la steaua dincare s-au dezlipit cînd firea le dete trup (adicã atunci cînd firea le încarnã). 56. Vorba ei :expresia literalã a sentinþei. 57. S-o fi spus : de cãtre Platon. 58. De-a zis : dacã Platon avoit sã înþeleagã cã nu sufletul se întoarce la stele, dar cinstea sau hula influenþei lor asuprafiecãrui suflet omenesc, atunci are dreptate (scoate apã clarã în cupa sa). 61. Principiu : alreîntoarcerii sufletelor la stele. 62. Orbie : pricina greºelii. 63. Mars : sã numeascã planetelecu numele zeilor, crezînd cã fiecare din ele sã aibã însuºirile proprii acelor zeitãþi. -l invoca :pe planetã. 64. Celãlalt : cum adicã se poate ca violenþa altuia sã poatã micºora vredniciavoinþei noastre bune. 65. Venin : de erezie. 66. Rãzni : abate. A se construi : „N-are puteri dea te rãzni de mine spre altce”. 68. -n veci : nu se gãseºte în textul italian. Probabil cã autorulvrea sã înþeleagã : „cu totul”. Credinþã : faptul cã cineva se mirã, fiindcã sfînta dragoste alui Dumnezeu i se pare nedreaptã, aratã cã el crede în aceastã dreptate ºi deci nu poate fi
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70 Ci-al vostru intelect avînd putinþãde-ajuns sã vad-aceastã veritate,voiesc, cum vrei, s-adorm a ta dorinþã.
73 De este-o sil-atunci cînd cel ce patenimic nu cede celui ce-l sileºte,n-ar fi prin ea aceste maici scuzate.
76 Cãci vrerea ce nu vrea nu s-amorþeºte,ci face-aºa ca ºi natura-n focoricît de mult puterea-l copleºeºte.
79 Puþin ori mult de joac-al silei joc,complice-o faci ; ºi-n ele-atare fuse,cãci nu s-au mai întors în sfîntul loc.
82 De-aveau ne-nvinsã vrere cum avuseLavrente pe grãtar sau cînd în parãstatornic Muciu mîna ºi-o þinuse,
85 ea le-ar fi-mpins, cînd libere s-aflarã,pe-acelaºi drum pe care-au fost rãpite ;ci-o vrere-aºa de fier e foarte rarã !
88 Aceste spuse de le ai primiteexact acum, am stins a ta greºealãce-ades te-ar mai fi pus, cred, pe gîndite.
91 Din nou acum ridicã-se-o-ndoialãîn drumul tãu, ºi n-ai sã poþi sã treci’nainte-a fi zdrobit tu de-obosealã.

70. Dar pentrucã de-ajuns aveþi putinþa (c). 71. Sã-ntraþi cu numele într-astã (c).
74. n-acorda celui ce-l constrînge (a). 76. stinge (a). ea tot nu piere (c). 78. ªi nu-i
putere ca sã-l poatã-nvinge (a). Oricît l-ai copleºi cu-orice putere (c). 81. Putînd sã
se re-ntoarcã (c). 82. De-ai fi avut o vrere (a). Cãci dac-ai fi avut cum o avuse (c).
83. Lavrent pe gratii... o vrere (c). 84. dac-ar fi (c). 91. stîrnit-am (a). 91-92. Dar
alt-acum în drumu-þi o-ndoialã./ S-aºeazã-n curmeziº (c). 92. n-o vei trece (c).
92. ci rupt (a). 93. Ci-nvins cãdea-vei (b). Cu mintea ta (c).
socotit eretic. 71. Veritate : adevãr, cum adicã sila altuia nu poate scuza cu totul cãlcareajurãmîntului. 72. S-adorm : sã potolesc. 73. Sil- : dacã prin silã înþelegem cã cel ce o suferãnu cedeazã întru nimic celui ce-l sileºte, atunci aceste maici care nu ºi-au þinut jurãmîntulnu pot fi scuzate, fiindcã, dacã n-ar fi voit cu nici un preþ, n-ar fi fost rãpite din mînãstire, chiarcu riscul de a-ºi pierde viaþa. 77. Natura : se credea cã flacãra tinde-n sus, spre sfera focului,intermediarã între Pãmînt ºi Lunã. Cum deci o flacãrã poate fi abãtutã la pãmînt de o suflarepotrivnicã, dar de îndatã ce-i lãsatã liber se întoarce dreaptã, tot aºa ar fi putut face acestemaici, dupã ce a încetat violenþa ce le-a scos din mînãstire, reîntorcîndu-se la chiliile lor.79. Joac- : face jocul silei. În textul italian : „Dacã se apleacã puþin sau mult, urmeazã sila”.80. -n ele : în aceste maici. 83. Lavrente : Sfîntul Laurenþiu, martir din secolul al XIII-lea,care, condamnat, a vrut sã fie ars pe rug, mai bine decît sã renege pe Isus Cristos. Legendamedievalã a Sfîntului Laurenþiu sunã : „ªi spus-a Laurenþiu cãtre Valerian (prefectul) : «Învaþãtu, nenorocitule, cã tãciunii tãi mi-au dat mie alinare, dar þie îþi vor da chinul de veci, fiindcãDomnul ºtie bine cã, acuzat fiind, nu l-am renegat ; întrebat fiind despre Isus Cristos, l-ammãrturisit ; ºi fript fiind pe rug, îi mulþumesc»”. 84. Muciu : Caius Mucius Scaevola, eroulroman despre care Titus Livius ne spune cã, ducîndu-se în tabãra vrãjmaºã spre a omorî pePorsena, care asediase Roma, din greºealã ucise pe secretarul lui ºi, spre a-ºi pedepsi mîna, oîntinse deasupra cãrbunilor pînã cînd i-a ars toatã. 85. Ea : neînvinsa vrere. 93. Obosealã : fãrã
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94 Eu te-am convins ºi-o ºtii tu bine decicã-n veci nu poate-un duh din cer sã minþãcãci stã lîng-adevãrul prim de veci.
97 Dar iat-a spus Picarda cã-n credinþãþinu Constanþa vãlu-i pînã-n fine,deci pare-a contrazice-a mea sentinþã.
100 O, frate-al meu, aºa de-adese vinecã vrînd sã fugi de vrun pericol datfaci fãr-a vrea ce nu þi se cuvine :
103 cum mama ºi-o ucise, cînd, rugat,Alcmeon vru pãrintelui sã-i placã,spre-a nu fi rãu, ºi-ajunse scelerat.
106 În punctu-acesta vreau sã ºtii cã, dacãdai silei învoieli, faci fapte-aºacã nici o scuzã nu le mai împacã.
109 O vrere-ntreagã nici un rãu nu vra,dar tot consimte-atît pe cît îi parec-ar fi cu mult mai rãu de n-ar ceda.
112 Deci cînd Picarda ne-a vorbit atare,ea vrerea absolut-o-nþelesese,ºi pe-alta eu ; ºi-aveam dreptate-oricare”.
115 Aºa mi-a curs din sfîntul rîu ce iesedin vîna de-unde-orice-adevãr avem,ºi-mi stînse-un dor ºi-alt dor care m-arsese.
118 – „Divin-amant-amantului suprem –strigai – a cãrei vorbe mã inundã,cã tot mai cald la viaþã mã rechem,

94. Þi-am spus ºi te-am convins, eºti sigur (b). 96. Cã-n veci lîng-adevãrul prim pe-
trece (c). 100. fugã (a). 105. spre-a nu strica/ fu impus ca sã distrugã (c). 107. atare-i
faptul (a). amestici (c). 108. ofense (c). 109. rãul sãu (a). nu consimte-n rãu (c). 111. Cã
necedînd sporeºte (c).
ajutorul meu n-ai avea putere sã ieºi din strîmtoarea în care te pune îndoiala, te-ai simþiobosit înainte de a ieºi din ea. 96. Adevãrul prim : Dumnezeu. 97. Credinþã : lãuntricã,în adîncul sufletului sãu. 99. Sentinþã : cã ar fi putut sã se întoarcã la mînãstire, dacã ar fiavut o voinþã mai tare. 100. Vine : se-ntîmplã. 104. Alcmeon : fiul lui Amfireu ºi al Erifilei,ucise pe mama sa, care, din pricina darului unei sãlbi, dezvãluise lui Polinice ascunzãtoareabãrbatului sãu. Amfireu cucerind Teba, recomandã lui Alcmeon sã-l rãzbune, aºa cã acestadin urmã, spre a nu fi rãu faþã de memoria tatãlui sãu, ajunse scelerat. 107. Învoieli :cedezi silei. 109. Vra : vrea. 113. Absolut- : liberã. 114. Pe-alta : pe voinþa care consimte sprea evita un rãu mai mare, deci voinþã relativã, consideratã în opoziþie cu voinþa absolutã.115. Rîu : cuvintele Beatricei, comparate cu un rîu care porneºte din izvorul oricãrui adevãr,adicã de la Dumnezeu. 116. Vîna : Dumnezeu. 117. Un dor ºi... : cele douã îndoieli pe carele-a lãmurit Beatrice. 118. Amant- : Beatrice, iubitã de Dumnezeu, întrucît simbolizeazãteologia. 120. Cald : în text : „Mã inundã ºi mã încãlzeºte ºi mã încãlzeºte tot mai  mult”.Cu ploaie ºi cu soare cerul face pãmîntul sã fie rodnic ; tot aºa ºi cuvîntul Beatricei facerodnicã inima lui Dante.
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121 eu n-am iubire-atîta de profundãsã pot sã-þi mulþumesc ca sã te-mpace,ci-Acel ce vede tot o sã-þi rãspundã.
124 Sãtulã mintea noastrã nu ne tacenicicînd, de n-are-acel Luminãtorde-afara cui nimic nu e verace.
127 Ea zace-n el ca fiara-ntr-un ponor,de poate-a ºi-l gãsi ea ºi-l gãseºte,de nu, atunci ni-e frustru orice dor.
130 Prin dar, din adevãr ºi dubiul creºte,ca ºi-un vlãstar, dar dubiul din naturã,din culmi în culmi spre creºtet ne zoreºte.
133 M-aþîþã deci, ºi-mi dã-ndrãznealã-n gurã,sã cer smerit, Madon’, a-mi dãruiºi-o altã veritate mie-obscurã.
136 Aº vrea sã ºtiu de poþi înlocuiºtirbitul vot printr-alt vrun fel de binece cumpenei din cer de-ajuns i-ar fi.”
139 Beatrice mã privi cu-aºa de plinepriviri, cu ochi de-amor înflãcãraþi,cã-nvins de ele m-am retras în mine,
142 ºi-am stat ca ºi pierdut cu ochi plecaþi.

122. Sã-þi (A). Am lãsat -þi care e de prisos. 123. Dar cel (a). 133. Mã-ndeamnã (a).
140. Cu ochiu adînc (a).
122. -mpace : în destul. 124. Nu ne tace : nu înceteazã de a ne întreba. 125. Luminãtor :Dumnezeu, dãtãtorul de luminã. 127. Ea : mintea noastrã. El : adevãrul. Ponor : în text : „învizuina ei”. 128. De poate : în text : „abia dupã ce a ajuns ; ºi poate sã-l ajungã, altfel oricedorinþã ar fi zadarnicã”. Cu alte cuvinte, faptul cã omul doreºte adevãrul este o dovadã cã îlºi poate gãsi, fiindcã altfel aceastã dorinþã ar fi zadarnicã ºi nu s-ar înþelege motivul pentrucare Dumnezeu a pus-o în el. 131. Vlãstar : dubiul care întotdeauna, ca ºi un vlãstar, rãsarela picioarele adevãrului (asemuit cu un pom) ne zoreºte spre creºtet din culme-n culme. Caacela care, între compoziþia Vieþii Noi ºi a Divinei Comedii, a trecut printr-o perioadãnu numai de studii filosofice, ci ºi de activitate filosoficã a sufletului sãu ºi cunoaºte toatedezamãgirile ºi bucuriile sufleteºti, pricinuite de frãmîntarea filosoficã, Dante cunoaºte ºibinefacerile dubiului, prin care controlãm cucerirea adevãrului ºi care este cauzã de noiavînturi întru cercetarea acestui adevãr, care mereu ne scapã, ceea ce nu trebuie sã ne facãsceptici, dat fiind cã, dupã concepþia modernã, tocmai în aceastã veºnicã cercetare consistãºi ºtiinþa, ºi filosofia. 133. M-aþîþã : subiectul este „dubiul”. 134. Dãrui : lãmurindu-mi-o.137. Printr-alt : vreun alt. 138. Cumpenei : care sã poatã cumpãni ºtirbirea votului sau ajurãmîntului. 139. Pline : în text : „pline de scîntei de iubire aºa de dumnezeieºti, încît...”.141. Retras : puterile acelea vizuale au fost înfrînte. 142. Pierdut : rãtãcit în adîncimeaviziunii divine. Simbolul este cã adevãrurile orbesc inteligenþa omeneascã.
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1 – „De-þi ard mai mult de flacãra iubiriidecît mã vezi tu-n lume jos, ºi-n tineþi-am stins atît puterile privirii,
4 sã nu te miri deloc, cãci asta vinedin vãz perfect, ce, dupã cît pricepe,îºi miºcã paºii dup-aflatul bine.
7 În minte-þi vãd cã-ncet-încet începelumina cea de veci a strãluci,ce-abia ce-o vezi etern amor concepe,
10 pe-al vostru-amor de-l poate rãtãcialtce, el nu-i decît o slabã zaresimþitã rãu care-a pornit de-aci.
13 Tu vrei sã ºtii de umple oarecarealt bun atîta ºtirbul jurãmînt,spre-a fi un suflet sigur de-achitare.”

Cîntul V
Spre cerul al doilea, al lui Mercur  :sufletele active

Motivele strãlucirii crescînde a Beatricei
(1-12)  Esenþa ºi sfinþenia jurãmîntului(13-83)  Urcarea la cerul al doilea  ; sufletelestrãlucitoare ºi împãratul Iustinian (84-139)

6. -n priceputul bine (c). 7. Eu bine vãd cã-n mintea ta ºi-ncepe (c). 8. Eternul soarerazele-a-ºi aduce (c). 9. ce-l (c). 10. De e ceva ce poate rãtãci (b). ªi dac-altce iubireav-o seduce (c). 12. Rãu cunoscutã ce de-aici strãluce (c). 13. poate (a). poþi cu (c). 14. sãumplã (a). Serviciu s-umpli (c).
2. Mã vezi : în text : „decît se vede în lume, jos”, adicã cu o strãlucire supranaturalã ce biruievãzul omenesc. 3. Stins : orbit. 5. Vãz perfect : unii comentatori (Steiner, Del Lungo) credcã se referã la perfecþia vizualã pe care mintea lui Dante o capãtã treptat ; alþii (Passerini,Torraca) la ochii Beatricei ºi înþeleg cã, în contemplarea lui Dumnezeu, vederea Beatricei îºimãreºte strãlucirea, înaintînd din ce în ce mai mult în gustarea binelui suprem. 6. Miºcãpaºii : acþioneazã mai bine, progreseazã. 8. Lumina : Beatrice constatã cu satisfacþie cãmintea lui Dante începe sã fie luminatã de adevãrul veºnic, adicã de Dumnezeu. 9. Concepe :naºte iubirea în cel ce o vede. 10. Vostru : pãmîntesc. 11. El : motivul acestei rãtãciri. 12. Rãu :dacã iubirea voastrã este atrasã spre un alt obiect, aceasta se întîmplã numai fiindcã în eleste o urmã din lumina dumnezeiascã. Cf. Aristotel, De anima, III : „Sufletul nu greºeºteniciodatã în tendinþa cãtre bine, ci-n treptele binelui”. 14. Atîta : se leagã cu „spre-a fi” dinversul 15, adicã : „Tu vrei sã ºtii dacã un alt bun poate compensa jurãmîntul ºtirbit, într-atîtacã un suflet sã fie sigur de achitare”.
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16 Aºa-ncepu Beatrice-acest un cîntºi ca ºi-un om ce nu s-opreºte-n spuseaºa-ntregit-a-nvãþul ei cel sfînt :
19 – „Supremul dar ce-n noi, din milã,-l puseCel Sfînt, creînd, cu larga-I bunãtateºi însuºi Lui, cel mai conform Îi fuse,
22 aceasta este-a vrerii libertate.Fãpturi inteligente-au fost cu ea,ºi numai ele singure-nzestrate.
25 Acum, de stai sã judeci, vei vedeacã ’naltul preþ al votului e factulcã vrea ºi Dumnezeu ce omul vrea.
28 Deci cînd un om cu ceru-ncheie pactuls-aduce bunul ce-ncepui a-l spune,pe sineºi jertfã, propriu-avîndu-ºi actul.
31 În locul lui deci ce-ai putea tu spune,tu vrei – de crezi cã-i just uzat ce dai –c-un bun nedrept, a face fapte bune.
34 Acum tu punctul cel de bazã-l ai ;ci-altarul poate dezlegãri sã facã,deci pare-a fi-n contrast cu ce-arãtai.
37 Dar catã sã mai stai la mas-oleacãspre-a-þi da la mistuire-ajutorinþã,cãci prea þi-am dat mereu mîncare seacã.
40 Deschide-þi mintea deci ºi cu priinþãtu þine-n ea, cãci numai sã-nþeleagãºi-a nu þinea, nu este-n om ºtiinþã ;

18. continua procesul (c). 19. Dumnezeu fãcuse (c). 20-21. Cel mai conform cumulta-i bunãtate/ ªi cel mai drag ºi Lui (c). 21. Cel mai de preþ (a). 32. De crezicã-i just uzat ce dai (c). 33. rãpit (c). Tu vrei sã faci cu rele fapte bune (c). 35. Darpoate-altarul (a). 41. Pãstreazã.
16. Acest un cînt : acest cînt. 18. -nvãþul : învãþãtura. 19. Dar : libertatea voinþei, liberularbitru. 21. Îi fuse : ºi care e mai potrivit cu firea dumnezeiascã. 23. Cu ea : depinde de„înzestrate” din versul 23 : „ªi numai ele singure au fost înzestrate cu ea”. 26. Factul : lati-nism, în loc de „faptul”. 27. Cã vrea : cã Dumnezeu primeºte jertfa fãcutã de om – a libereivoinþe. 28. Pactul : juruindu-se. 29. Bunul : libera voinþã, liberul arbitru. 30. Jertfã : depindede „s-aduce” din versul 29 : „s-aduce pe sineºi jertfã”. Actul : cu un act al lui spontan, nuîmpins de alþii, deci cu un act care este ºi el de libertate. 31. Lui : acestui act de libertate,acestei juruinþe care nu-þi era impusã de nimeni. 32. Cã-i just uzat : cã poþi sã te foloseºti.33. Nedrept : pe nedrept, ºi se referã la „vrei” din versul 32. 35. Altarul : Biserica. Dezle-gãri : de juruinþe. 36. Ce-arãtai : cã nu se poate înlocui juruinþa cu altã operã bunã. 37. Lamas- : a învãþãturii teologice. Cf. Convivio, I. 1 : „Fericiþi acei puþini care ºed la masa cea undese mãnîncã pîinea îngerilor”. 39. Seacã : greu de mistuit. 41. Tine : în text : „s-o þii (priinþã)în ea (mintea)”. 42. Þinea : ºi nu-ºi aduce aminte. Vers ajuns proverbial : „Che non fa scienza,/
Senza lo ritener l’aver inteso”.
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43 sînt douã lucruri ce concurg la-ntreagãfiinþa jertfei : unu-i lucrul careîl dai, iar altu-i pactul ce te leagã.
46 Nicicînd dispensã cel din urmã n-aredecît fãcîndu-l, ºi-mprejurul eivorbii mai sus cu vorbe-aºa de clare.
49 De-aceea fu nevoie la evreide vot, deºi ofranda cîteodatã,cum cred cã ºtii, o mai schimbau ºi ei.
52 Iar cea dintîi, materia ce-i datã,atare poate fi cã nu fac crimeacei ce-o dau într-alt obiect schimbatã.
55 Dar de pe-un umãr pe-altu-a sa greimepe placul sãu, ºi fãrã sã-nvîrteascãacele douã chei, n-o schimbe nime !
58 ªi rea orice schimbare-o socoteascã,de nu-i cuprins-omisa jertf-a saca patru-n ºase ce-o s-o-nlocuiascã.
61 Deci orice dar ce-atît ar apãsac-ar sta-n cîntar valori la fel de drepte,el nu-i de-ajuns sã poatã compensa.
64 Voi darnici fiþi, dar nu cu ne-nþeleptevotãri, luînd jurarea-ntru nimicãprecum cu-ntîiul vot fãcut-a Iepte,

47. a dispensei (a).
45. Îl dai : aceea ce teologii spun „materia votului”, ca de pildã virginitatea, celibatul, postulsau altceva. Pactul : esenþa juruinþei, care constã în jertfa liberului arbitru, în urma unuipact pe care omul îl încheie cu Dumnezeu. 46. Cel din urmã : esenþa votului. 47. Fãcîndu-l :þinîndu-l, îndeplinindu-l. Se referã la „pactul” din versul 45. -mprejurul ei : al dispensei.49. La evrei : Cf. Leviticul, XXVII, 9 : „Dacã e vorba de dobitoacele care pot fi aduse ca jertfãDomnului, orice dobitoc care se va da Domnului va fi ceva sfînt. Sã nu-l schimbe ºi sã nupunã unul rãu în locul unuia bun”. Leviticul, XXVIII : „Tot ce va dãrui un om Domnului prinoprire din ce are nu va putea nici sã se vîndã, nici sã se rãscumpere”. Totuºi, în anumitecazuri, „ofranda se putea schimba : aceea a primului nãscut cu ofranda unor dobitoace, sauun miel cu douã turturele sau porumbiþe” (Tommaseo). 50. Vot : în sensul de „votul (juruinþa)ofrandei”. Ofranda : felul, materia ofrandei. 52. Cea dîntîi : materia votului, adicã „lucrulcare îl dai”. 55. Pe-altu’ : nimeni sã nu schimbe materia votului („a sa greime de pe-un umãr
pe-altul”) fãrã autorizarea Bisericii, simbolizatã în cele douã chei de aur ºi de argint, carearatã consimþirea sau refuzul sacerdotului. 60. -n ºase : dacã jertfa înlocuitoare nu-i mai mareca aceea omisã. 61. Apãsa : ar trage, ar cîntãri. 65. Nimicã : ca ceva de micã însemnãtate.66. Iepte : Iepte, care, pornind rãzboiul în contra amoniþilor, se jurui cã ar fi omorît pe oricinear fi întîlnit întîi, dacã ar fi ieºit învingãtor. Întîlnind pe fiicã-sa, nu se temu de a-ºi þineneînþeleapta-i juruinþã ºi o omorî. Cf. Judecãtorii, XI, 34-35 : „ªi iatã cã fiica sa i-a ieºitînainte, cu timpane ºi jocuri. Ea era singurul lui copil, n-avea fii ºi nici altã fatã. Cum avãzut-o, el ºi-a rupt hainele ºi-a zis : «Ah, fata mea ! Adînc mã loveºti ºi mã tulburi ! Am fãcuto juruinþã Domnului ºi n-o pot întoarce»”.
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67 cãci lui mai bine-i fu «greºii» sã zicãdecît servind, cãci mult mai rãu a fost,cum fu nebun ºi-atridul cu-a sa fiicã
70 din cauza cãrei jertfe fãr’ de rostplîng fata pentru-a tatãlui greºalãoricine-o auzi, deºtept ori prost.
73 Dar tu spre hotãrîri nu da nãvalã,nu fi ca pana-n orice vînt, creºtine,ºi nu gîndi cã orice apã spalã !
76 Aveþi pãstor ce-n dreptul drum vã þine,ºi-aveþi Scriptura-n douã pãrþi, apoi,ºi-atît v-ajunge-a face cum e bine.
79 Voi oameni fiþi, nu prostãnace oi,cînd pofta rea pe-alt drum vã-mpinge placulspre-a nu vã rîde-ovreii dintre voi.
82 Nu fiþi ca mielul, ce, naiv, sãracul,îºi las-al mamei lapte ºi zglobiuîºi face singur rãu, spre-a-ºi face placul”.
85 Vorbi Beatrice-aºa precum vã scriu,privind cu dor în sus spre-acele sfereîn cari e universul mult mai viu.
88 Schimbatul chip al ei ºi-a ei tãcerefãcu sã-mi tacã spiritul ce-o viedorinþ-avea noi lãmuriri a-i cere.

67. Mai bine-ar fi fãcut (a). 68. Decît sã facã (a). 77. ªi-n doua scriptur-aveþi (c).
80. ºters : pe alt drum s.m.d. 80. sacul (a). 90. ºi altele-a (a).
68. Servind : îndeplinind juruinþa. 69. Atridul : Agamemnon, care, pentru a obþine vînt sprea porni cu flota la Troia, ºi-a jertfit zeiþei Diana pe fiica sa Ifigenia. Cf. Lucreþiu, De rerum
natura, I, 85 ºi urm. ; Ovidiu, Metamorphoses, XII, 27 ºi urm. ; Virgil, Aeneis, II, 116. Danteînsã a avut în vedere mai mult un pasaj din Horaþiu, Satirae, II, 199 : „Cînd tu, Agamemnon,în locul unei junici, pui în faþa altarului pe dulcea ta fiicã ºi, miºelule, îi presari capul cutãrîþe sãrate, spre a o pregãti de jertfã, eºti oare în toate minþile ?”. 71. Plîng : plînge (oricineo auzi). 73. Nãvalã : sã fii mai chibzuit la hotãrîri. 75. Spalã : cã puteþi fi iertaþi cu uºurinþã,numai cu puþinã agheasmã (apã). 76. Pãstor : papa, conducãtorul Bisericii ºi pãstorul spiri-tual al creºtinismului. 77. Douã : Vechiul ºi Noul Testament. 79. Oi : care merg de ici pînã colofãrã nici o noimã ºi fac ceea ce vãd cã face cea dintîi. Cf. Convivio : I, 7 : „Aceia care n-audiscernãmînt ºi nu desluºesc deosebirea dintre lucruri, întrucît sînt orînduite cãtre vreun þel,trebuie numiþi «oi», ºi nu oameni”. 81. Vã rîde : ca ovreii care sînt printre voi sã nu-ºi batãjoc de voi. 82. Mielul : vezi Proverbe, VII, 22 : „Poene agnus lascivus”. 83. Lapte : simbolic :„învãþãturile Bisericii, hrana Evangheliei”. 87. Viu : cãtre Ecuator, pe care era soarele atunci.Dante însuºi spune cã în acea regiune cerul este mai strãlucitor. Cf. Convivio II, 4 : „Mai ziccã atunci cînd cerul e mai apropiat de cerul ecuatorial, cu atît este mai mobil în comparaþiecu polii sãi, fiindcã are mai multã miºcare ºi mai multã viaþã, mai multã formã, ºi-atinge maimult din ceea ce este deasupra lui ºi deci are mai multã putere”. 88. Schimbatul : „ridi-cîndu-se în cerul superior ºi apropiindu-se de Dumnezeu, Beatrice, simbolul adevãrului,devine tot mai perfectã, crescînd în frumuseþe ºi strãlucire în ochii lui Dante” (Steiner).
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91 Precum, chiar pîn-a n-apuca sã-ºi vieîn pace coarda, intrã-n þintã fierulaºa zburam spre-a doua-mpãrãþie.
94 Vãzui lucind pe Doamna mea-n eterulacestui cer atîta de voioasãcã mult mai viu orna planeta cerul.
97 Cînd însãºi fu schimbatã-n mai frumoasã,cum fui atunci eu însumi, omul careîn orice chip am fire schimbãcioasã !
100 Precum în lacuri paºnice ºi clarevezi peºtii-urmînd ceva ce e de-aireavenit în lac, crezînd c-ar fi mîncare,
103 aºa vãzui spre noi venind oºtireade lãmpi, vro mie, cred, ºi toþi strigau :„Ei, iat-acel ce ne-o spori iubirea”.
106 ªi-aproape-apoi sosite, s-arãtaude-atîta har al fericirii plineprin clarul foc în care se-mbrãcau.
109 Socoþi c-aº întrerupe-acum, creºtine,ce-ncepe-aici, o, ce dorinþ-amarãde-a ºti ce-a mai urmat, ar arde-n tine.
112 Din tine poþi sã judeci aºadarãce dor m-ardea sã ºtiu ºi-al lor regatde-ndatã ce sosind ni s-arãtarã.
115 – „Ferice om, cui harul sfînt þi-a datsã vezi triumful din eterna pacecît timp tu-n tabãrã mai eºti soldat !

92. un arc (a). 106. Sosite-aproape-apoi (a). 117. în oaste mort (a).
91. Precum : precum fierul sãgeþii intrã în þintã, mai înainte ca sã vie coarda arcului laloc. 93. Aºa : cu aceeaºi iuþealã. A doua : în cerul lui Mercur, unde sînt sufletele active.96. Planeta : Mercur devine mai strãlucitor, de bucurie cã a primit în el pe Beatrice, privitã casimbol al adevãrului ceresc. 97. Cînd : dacã ºi Beatrice s-a schimbat, devenind mai frumoasã,cum puteam sã nu mã schimb eu, a cãrui fire e atît de nestatornicã ? 103. Aºa : convergîndtoþi înspre Dante ca ºi peºtii dintr-o baltã înspre hranã. 104. Lãmpi : lumini. 105. Acel : Dante.Spori : întrucît ne vom bucura sã-i luminãm sufletul. 107. Atîta : atît de mult. 108. Foc : seºtie cã lumina în care ne apar îmbrãcate aceste suflete fericite porneºte din ochii care strã-lucesc de bucuria paradisiacã a viziunii divine ºi a milosteniei. 109. Socoþi : conºtient deinteresul episodului ce începe, Dante se adreseazã cititorului, întrebîndu-l : „Ce-ar fi dacãn-aº mai spune ºi m-aº opri aici ? Nu-i aºa cã ai rãmîne stãpînit de dorul de a afla ce maiurmeazã ?”. Aceste dialoguri cu cititorii sînt un fel de artificii, cu ajutorul cãrora Dante ni seînfãþiºeazã aproape cîntîndu-ºi poema în faþa unui public de ascultãtori. Aºa ne explicãm ºiunele glume ce ar putea sã parã grosolane ºi care au fost puse pe seama aºa-zisului „grotescmedieval”, care, în cea mai mare parte din cazuri, nu sînt altceva decît o micã îngãduinþã faþãde gustul popular, dat fiind cã arta medievalã – eminamente socialã (ceea ce explicã populari-tatea ºi universalitatea ei) – nu uita niciodatã cã nu lucreazã pentru o micã ceatã de literaþi,ci pentru publicul mare. 113. Sã ºtiu : sã cunosc ºi starea sufletelor din planeta Mercur.116-117. Triumful... tabãrã : Biserica e împãrþitã în douã : aceea „militantã” („tabãra”), a
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118 Ne-aprinde-aici lumina care faceferice-ntregul cer, deci dacã vreisã ºtii de noi, tu-ntreabã tot ce-þi place !”
121 Aºa mi-a zis cucernic dintre eiun duh, iar Doamna mea : – „Vegheat vorbeºte ;vorbeºte,-a zis, ºi crede-i ca pe zei”.
124 – „Eu bine vãd cã hainã te-nvãleºtelumina ta, prin ochi vãdind-o cum e,cãci cum zîmbeºti mai clarã ea luceºte,
127 dar nu ºtiu cine eºti ; ce-þi dete-anume,tu, demne suflet, gradul ãstei sferece-n foc strãin ni-e-aºa de-ascunsã-n lume.”
130 Spre-acea luminã ce-mi propuse-a cere,vorbii, întors spre ea, iar ea spre minecu mult mai mult lucind de-a ei plãcere.
133 Precum se-ascunde singur el pe sineîn plus de foc, cînd mistui pãtrunsegrãmezi de neguri, soarele cînd vine,
136 aºa plãceri sporite-avînd, s-ascunseîn propria sa lucoare umbra sfîntãºi-ascunsã-n sine-aºa, aºa-mi rãspunse
139 cum cîntecul ce-urmeaz-acum vã cîntã.

130-131. Întors spre lampa ce-mi propuse/ Aºa vorbii, iar ea s-a-ntors (a).
credincioºilor care îºi duc viaþa pe pãmînt, ºi „triumfantã”, a sufletelor care îºi au în Rairãsplata vieþii lor curate de pe pãmînt. 118. Lumina : a adevãrului ºi a dragostei cereºti(milosteniei). Cred însã cã se face aluzie ºi la calitatea lor de suflete active, care doresc sãintre imediat în acþiune, lãmurind pe Dante despre tot ce doreºte sã ºtie. 122. Vegheat :cu chibzuialã. 124. Hainã : asemenea unei haine. 125. Vãdind-o : arãtînd-o, dînd-o pe faþã.129. Ascunsã : fiindcã Mercur rãsare ºi apune aproape de soare ºi deci e prea puþin vizibil,fiind învãluit în razele lui. 132. Mai mult : de bucurie de a putea lãmuri pe Dante, devinemai luminos. 133. Precum : subiectul este „soarele” din versul 135. 134. Plus de foc : dinprea multã luminã. Mistui : dupã ce a mistuit, pãtrunzîndu-le cu razele sale, grãmezilenegurii. 136. Aºa : a se construi : „aºa umbra sfîntã, avînd plãceri sporite (sporindu-ºi plã-
cerea), se ascunse în propria sa lucoare”.
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1 – „De cînd întoarse Constantin aquiladin nou spre Ostul unde-a fost urmatpe-acel ce-i smulse lui Latin copila,
4 doi secoli ºi mai mult vulturu-a statextremul Europei apãrîndu-l,vecin acelor munþi de-unde-a plecat,
7 din mînã-n mîn-al lumii sceptru dîndu-l,sub umbra sfînt-a aripilor lui ;ºi-aºa veni ºi-n mîna mea, cu rîndul.
10 Eu sînt Iustinian ºi Cezar fui.ªi-Amorul prim ce-l simt mi-a dat putinþãsã scot ce-absurd ºi gol în legi vãzui.

Cîntul VI
Cerul al doilea, al lui Mercur :

sufletele active

Împãratul Iustinian ºi legislaþia romanã
(1-36)  Zborul acvilei romane (37-86) 
Guelfii ºi ghibelinii (87-111)  Sufletele active(112-126)  Romeo di Villanova (127-142)

4. stete (a). 6. dete (a). ªi sceptru lumii perîndîndu-l (b). 12. Ce-n legi ºi gol (a).
1. De cînd : sufletul care vorbeºte, adicã Iustinian, începe sã rãspundã întrebãrii adresatede Dante în cîntul precedent (vv. 27 ºi urm.), din ce motive sînt în cerul lui Mercur, introducîndrãspunsul în acea concentratã istorie a puterii imperiale romane simbolizate în vulturul careface obiectul aproape al întregului cînt. Constantin : celebrul împãrat roman, nãscut la28 februarie 274, fiu al lui Constantius Clorus ºi al Elenei. A domnit de la 25 iulie 306 pînãla 22 mai 337. Gloria lui mai mare a fost de a fi ridicat creºtinismul la rangul de religieoficialã a imperiului. A transferat capitala imperiului de la Roma la Bizanþ, care de la el ºi-aluat numele de Constantinopole ºi, dupã o tradiþie recunoscutã mai tîrziu ca falsã, a dãruitpapei Silvestru dominiul Romei, al Italiei ºi al insulelor din Mediterana. 2. Spre Ost : mutîndcapitala de la Roma la Constantinopole. Din nou : fiindcã de acolo vulturul simbolic pleacãurmînd pe Enea. Unde : de unde. În text : „Dupã ce Constantin a întors acvila în direcþia con-trarã cu rotaþia cerului (de la rãsãrit la apus)”. 4. Doi secoli : cît a þinut Imperiul roman derãsãrit. 5. Extremul : graniþa orientalã. 6. Munþi : munþii Troadei, de unde a pornit Eneaspre Italia. 7. Mînã : din mîna unui împãrat în a celuilalt. 8. Lui : ale vulturului. 9. Mea : a luiIustinian. 10. Fui : fiindcã în Rai nu existã nici un fel de ierarhie pãmînteascã. 11. Amorul :Sfîntul Duh care l-a inspirat la întocmirea vestitului sãu cod. 12. Gol : zadarnic, de prisos.Traduce chiar cuvintele lui Iustinian, De conceptione Digestorum : „lipsite de orice zadarnicãasemãnare ºi de orice nedreaptã contradicþie” („liberae ab omni vanissima similitudine et ab
omni injustissima discrepantia”).
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13 Ci-acestui lucru pîn-a-i da fiinþãcredeam cã-n Crist e numai o naturã,ºi-aceasta-mi fu mult timp a mea credinþã.
16 Dar dusu-m-a, cu-al sãu cuvînt din gurã,fericele-Agapet pe-atuncea [sus,][încît apoi] la dreapta-nvãþãturã,
19 eu l-am crezut ºi-n cele ce mi-a spusvãd clar acum, cum tu-n contradicþiunevezi clar cã ºi-adevãr ºi fals e pus.
22 De-ndatã deci ce-urmai credinþei bune,a vrut prin har sã-mi sufle Dumnezeuãst lucru ’nalt ºi voie-n mine-a pune.
25 Deci oºti am dat lui Belizarie-al meucui ceru-i dete-atît-ajutorarecã semn îmi fu sã m-odihnesc ºi eu.
28 Legat îmi e de prima ta-ntrebareacest rãspuns, ci-mi cat-acum sã-þi spunºi-altce, silit de-aceastã-mprejurare.
31 ªi-astfel sã vezi de fac vrun lucru buncîþi sacrosanctul semn îl fac de-ocarã,cãci ori îl þiu de-al lor, ori i s-opun.

13. Dar pîn-a da acestui fapt (a). 16-17. Dar marele Pãstor, cu-al sãu din gurã/Cuvînt fericele-Agapet m-a dus (b). Cuvînt, fiind suprem Pãstor, m-a dus (b). 18. Încîtapoi (A). Am trecut aceastã variantã în text pentru a umple lacuna. 24. spor învorbe (a). 27. Cã pot sã ºed (a).
14. Numai : adicã numai natura dumnezeiascã, dupã cum pretindeau ereticii eutichieni. Înrealitate, Iustinian n-a fost niciodatã adept al acestei erezii, ci numai soþia sa Teodora. Dantese ia dupã Paulus Diaconus ºi bibliotecarul Anastasius, magistrul sãu. 17. Agapet : SfîntulAgapie I, papã de la 535 la 536, despre care bibliotecarul Anastasius, în De vitis pontificum,XLVIII, ne spune cã a învãþat pe Iustinian sã creadã „dominum nostrum Iesum Christum
deum et hominem esse ; hoc est duas naturas esse in uno Christo”. 20. Acum : în Rai, undesufletele vãd adevãrul în viziunea lui Dumnezeu, Adevãrul Suprem. 21. Pus : „cu aceeaºievidenþã cu care înþelegi cã într-o judecatã contradictorie, din necesitate unul din termenitrebuie sã fie fals, iar celãlalt adevãrat” (Casini). 24. Ãst lucru : a orîndui legislaþiile romane.În text : „în altã muncã”, deci aici „lucru” trebuie înþeles în sens de „lucrare”. A pune : depindede „a vrut” din versul 23. 25. Oºti : comanda oºtirilor. Belizarie : faimos pentru isprãvile saleîmpotriva goþilor ºi pentru nerecunoºtinþa cu care l-a rãsplãtit Iustinian. Nu socotesc necesarde a admite cã Dante nu cunoºtea acest din urmã amãnunt, fiindcã, dimpotrivã, felul apãsatde afectuos în care vorbeºte Iustinian de Belizarie ar putea sã fie înþeles ca un fel de mãrtu-risire indirectã a greºelii trecute ºi ca un fel de reparaþie datoratã marelui ºi credinciosuluicãpitan pe care îl nedreptãþise. 26. Ajutorare : prilejuindu-i izbînda în toate rãzboaiele con-duse de el. 27. M-odihnesc : de rãzboaie ºi sã mã consacru cu totul Codicelui. 28. Legat : eîn legãturã cu „acest rãspuns” din versul urmãtor. Prima : cine sunt. 29. -mi cat- : sufletul,adicã simt nevoia de a-þi spune. 30. -mprejurare : în text : „felul rãspunsului”, adicã faptulcã în el a fost vorba de calitatea mea de legislator. 32. Sacrosanctul semn : vulturul, simbolulputerii imperiale. De-ocarã : cu luptele dintre ei. 33. Îl þiu : ghibelinii, care fãceau din vulturun steag partizan, cîtã vreme ar trebui sã fie pe deasupra tuturor partidelor. I s-opun :guelfii, care duc rãzboi împotriva imperiului.
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34 Sã vezi ce mari virtuþi îl afirmarãde-atîta stimã demn, din timpii-aceide cînd muri Pallant spre-a-i da o þarã.
37 Tu ºtii cã stete-n Alba cuibul eitrei veacuri ºi mai mult pînã ce-n fines-oºtirã pentru ea cei trei cu trei.
40 Prin ºapte regi, de cînd rãpi sabineºi pînã cînd Lucreþia fu-ngropatãºtii cum supuse-n jur cetãþi vecine,
43 ºi ce-a fãcut ea, de romani purtatã,cu Bren, cu Piru-ntr-al Italiei prag,ºi-alþi regi, sau ºi cu soþii cîteodatã,
46 din cari Torquat, ºi Decii, Fabii-ºi trag,ºi Quintu-aºa numit din creþe plete,al lor renume ce-l admir cu drag.
49 Strivi mîndria punicelor cetecari pe-Anibal urmîndu-l invadarãpe piscul cel ce Padul ni-l trimete.
52 Cu ea Pompei ºi Scipio triumfarãde-abia flãcãi, ºi coastei de-unde tunãscut ai fost, aºa-i pãru de-amarã.
55 Aproape vremii,-apoi cînd cerul vrusã-ntoarcã lumea-n drumul ei senin,prin vrerea Romei Cezar o þinu.

43. Ce lupte-avut-a (a).
34. Îl : sfîntul semn al acvilei. 36. Pallant : chiar din timpul rãzboiului lui Enea cu rutulii,a cãrui victimã cãzu luminoasa figurã virgilianã a lui Pallant, fiul lui Evandru, venit înajutorul lui Enea, pentru cucerirea Laþiului (spre a-i da o þarã) – Del Lungo. 37. Alba : înoraºul Alba Longa, întemeiat de Ascanio, fiul lui Enea, al cãrui regat þinu, dupã cronologialui Dante, trei secole, pînã cînd romanii ºi albanii, luptîndu-se împreunã spre a-l stãpîni,Horaþii ºi Curiaþii (Cei trei cu trei) luptarã împreunã ºi izbînda rãmase de partea romanilor.40. Sabine : de la rãpirea sabinelor, sub Romulus, pînã la moartea Lucreþiei, soþia luiCollatinus, care s-a întîmplat în timpul lui Tarquinius Superbus. 43. Ea : acvila. 44. Cu :împotriva. Bren : cînd galii, conduºi de Brenus, invadarã Italia ºi nãvãlirã asupra Romei(390 î.Cr.) ºi furã învinºi, în clipa în care erau sã se facã stãpîni pe Capitoliu, de cãtre FuriusCamillus. Piru : împotriva tarentinilor, conduºi de Pirus, regele Epirului, chemat de ei înajutor. Prag : la graniþele pînã la care se întindea atunci stãpînirea romanã. 45. Regi... Soþii :state ºi republici. 46. Torquat : Manlius Torquatus, învingãtorul galilor ºi latinilor. Decii :Publius Decius Mus, tribun militar ºi apoi consul, cãzut luptîndu-se eroic împotriva latinilor.Fabii : Marcus Fabius ºi ceilalþi din neamul lui, care cãzurã  eroic lîngã fluviul Cremera,luptîndu-se împotriva celor din Vei. -ºi trag : a se construi : „din care îºi trag al lor renume”.47. Quintu : Quintus Fabius, care fusese poreclit Cincinnatus din pricina pãrului lui creþ.51. Piscul : vîrfurile Alpilor Cotici, din care descinde Padul, trecut de Hanibal, cînd se coborîîn Italia. 52. Pompei : Cneius Pompeius Magnus, învingãtor în rãzboaiele duse în GaliaCisalpinã, Sicilia ºi Africa. Scipio : Scipio Africanul, învingãtorul lui Hanibal în lupta de laZama. 53. Flãcãi : fiindcã, deºi foarte tineri, se bucurarã de onorurile triumfului. Coastei :a colinei Fiesole, sub care s-a nãscut Dante (la Florenþa). Tu : Iustinian cuvînteazã de-adreptul lui Dante. 54. Amarã : atunci cînd Fiesole deveni adãpostul lui Catilina ºi al tova-rãºilor sãi, romanii o distruserã. Dante se întemeiazã aici pe legendele ce legau de Fiesolefaptele lui Catilina. Cf. Paradisul, XV, 126. 56. Drumul senin : apropiindu-se, cu iminentavenire a lui Cristos, acea „împlinire a vremurilor”, predestinatã pentru acest sfîrºit, în care
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58 ªi ce-a fãcut din Varo pînã-n Rinºtiu vãile Saonei ºi-ale Seneiºi-acele-o ºtiu cari fac Rodanul plin.
61 Cum ea ieºind din porþile Raveneiprin Rubicon trecu, grãbit cum nu-inici cursa limbii-aºa, necum a penei.
64 Ea duse-apoi în Spania oastea lui,Durazzo-apoi, Farsala fu-mpumnatã,cã Nilul scoase de durere-un hui !
67 Vãzu iar Troia, de-unde-a fost plecatã,ºi pe-unde-i mort nãscutul din Hecuba ;ºi-apoi s-a-ntors pe Ptolemeu sã-l batã.
70 De-acolo fulgerînd trãsni pe Iuba,ºi iar s-a-ntors spre-apusul unde-ºi strînsepe-ai sãi Pompei, din nou sã-i sune tuba.
73 Cu-al lui urmaº ce-oºtiri ea le mai frînse,le latrã Brut ºi Casiu-n Cainaºi-oftã Perugia ºi Modena plînse.
76 ªi-a plîns, fugind de ea, spãºindu-ºi vinaprin trista moarte grabnicã ce-ºi detecu-o viperã-n Egiptul ei regina.

66. Încît de-amar ºi Nilul (a). 72. Din nou Pompei fãcea sã-i sune tuba (A). Amintrodus în text varianta (b) : Pe-ai sãi P[ompei] din cauza sensului. 73. De-oºtirice ea cu-a lui urmaº (a). 74. ºi Brut ºi Casiu latrã (b). 78. Egiptu-atunci (a).
cerul era gata sã dispuie lumea la aceeaºi uniformitate seninã ca aceea a sa, adicã a monarhieiuniversale (Del Lungo). 57. Cezar : privit ca înfãptuitorul misiunii providenþiale a Romei.58. Din Varo : de la Varo la rîul Rin, în toate vãile scãldate de rîurile Franþei (Saona, Senaºi Rodanul) în timpul rãzboaielor galice. 60. Acele : vãile mai mici ale afluenþilor Rodanului.61. Ea : tot acvila. Ravenei : dupã întoarcerea în Italia, Cezar s-a oprit la Ravenna, de undea pornit spre cucerirea Romei, trecînd cu legiunile sale Rubiconul, unde ar fi trebuit sã-ºidizolve armata. 62. Grãbit : aceste fapte furã îndeplinite cu o asemenea celeritate, încît nupot fi nici spuse, nici scrise. Cred, totuºi, cã Dante nu se referea numai la celeritate, ci ºi lamãreþia avîntului rãzboinic al lui Cezar ºi de aceea gãsim în textul italian „fu di tal volo” –a fost de un zbor atît de avîntat ºi repede, încît nu-l poate urmãri nici cuvîntul, nici condeiul.64. În Spania : acvila a fost aceea care îndrumã legiunile lui Cezar în Spania, împotrivageneralilor lui Pompei. 65. Durazzo : în Albania, unde neºtiindu-se folosi Pompei de la izbîndarepurtatã, Cezar înaintã pînã la Farsala, unde îl înfrînse. -mpumnatã : cuceritã, readusã înmîna lui. 66. Cã : încît. Nilul : Egiptul, unde Pompei cãuta un adãpost pe lîngã regele Ptolemeu,care, trãdînd legile ospitalitãþii, îl predã în mîna duºmanului. Un hui : un vaiet pentru tristulsfîrºit al nefericitului Pompei. 67. Troia : Dupã Lucan (Pharsalia, IX, 950 ºi urm.), Cezar arfi debarcat în teritoriul troian, aºa încît acvila a revãzut regiunile din care pornise. 68. Nãs-cutul : Hector, fiul lui Priam ºi al Hecubei, al cãrui mormînt este la Troia. 69. Ptolemeu :pe care îl despuie de regat, spre a-l oferi surorii lui, Cleopatra. 70. Iuba : cu iuþeala fulgeruluia pedepsit pe Iuba, regele Mauritaniei ºi favorizator al lui Pompei. 73. Urmaº : OctavianAugust, în mîna cãruia a trecut sfîntul semn al acvilei. 74. Brut : Brutus ºi Casius, cei doiucigaºi ai lui Cezar, pe care Dante îi bagã într-una din gurile lui Lucifer, ca trãdãtori ai ideiiimperiale, deci aproape tot atît de vinovaþi ca ºi Iuda care a trãdat pe Cristos, cãruia îi dãaceeaºi pedeapsã. Se ºtie cã Dante socotea cã imperiul este de origine divinã. Caina :cf. Infernul, XXXIV, 55-57 : colnicea trãdãtorilor de binefãcãtori. 75. Perugia : fiindcã acoloOctavian asedie (41 î.Cr.) ºi luã prizonieri pe fratele lui Marc Antoniu, Lucius Antonius, cusoþia lui Fulvia, ºi, dupã izbîndã, a fãptuit multe cruzimi ºi mãceluri. Modena : lîngã acestoraº Octavian a înfrînt pe Antoniu. 76. A plîns : subiectul este „regina” (Cleopatra) dinversul 78. De ea : de acvila romanã. Vina : de a fi sedus pe Antoniu ºi de a fi încercat zadarnic
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79 ªi pînã-n Marea Roºie-ale lui cetele-a dus, ºi-aduse-n lume-atîta pacecã-nchisã capiºtea lui Ianus stete.
82 Dar ce ãst semn, care-a vorbi mã face,fãcu-n trecut ºi-avea a fi fãcîndîn regnul sãu lumesc ce-n mîini îi zace,
85 par toate fãr’ de preþ ºi-obscure, cîndcu-al treilea Cezar vezi ce-avu sã fie,de-o vezi cu ochi curaþi ºi liber gînd.
88 Justiþia sfîntã, ce-mi dã vorbe-azi mie,acelui braþ de care-þi spui, i-a datmãrirea sã-i rãzbune-a ei mînie.
91 ªi-admir-acum ºi ceea ce-a urmat :cu Tit ca sã rãzbune-apoi se duseacel rãzbun al vechiului pãcat !
94 Cînd sfînta lege-apoi muºcatã fusede dinþii longobarzi, subt umbra eiCarol cel Mare biruind o puse.
97 Acum tu poþi sã vezi cine-s aceipe cari i-acuz, cãci au porniri nebunecum toate-a voastre rele-au cauza-n ei.
100 Un rege-acum crini galbeni îi opune,iar alþii-o iau ca steag al lor aparte ;iar cine-i mai greºit, nu-i lesne-a spune.
103 O, facã-ºi ghibelinii-ale lor artesubt alt vrun semn, cãci prea greºeºte greuacel ce de bisericã-l desparte ;

99. ªi (a).
de a seduce ºi pe Octavian. 79. Marea Roºie : în timpul cuceririi Egiptului de cãtre Octavian.80. Pace : Dante priveºte aceastã perioadã drept cea mai solemnã a istoriei creºtine, fiindcãla Roma începe pacea politicã, premergãtoare pãcii sufleteºti, care, peste puþin timp, va fiadusã de Isus Christos. 81. Ianus : se ºtie cã templul lui Ianus era închis în timp de pace.84. Regnul... lumesc : autoritatea imperialã asupra oamenilor (puterea temporalã) pentrubinele umanitãþii, supusã de voinþa divinã semnului imperial al acvilei. 86. Al treilea :Tiberiu, sub stãpînirea cãruia s-a nãscut Isus Cristos. 90. Mînie : în timpul domnieilui Tiberiu, prin naºterea lui Isus Cristos, Dumnezeu face rãzbunarea pãcatului originar.91. Admir- : sã te miri acum ºi de... 92. Sã rãzbune : fiindcã sub Titus Vespasianus cudistrugerea Ierusalimului a fost rãzbunatã rãstignirea lui Isus Cristos, prin care a fost rãz-bunat pãcatul originar. 95. Longobarzi : cînd pofta de cucerire teritorialã a longobarzilor aîndrãznit sã nãvãleascã asupra þinutului supus papei. Ei : a acvilei. 96. Carol : Carol celMare nu era încã împãrat cînd veni în ajutorul Bisericii, înfrîngînd pe longobarzi. Dante îlconsiderã însã ca atare în planurile Providenþei. O puse : sfînta lege. 97. Acei : guelfii careduc rãzboiul împotriva acvilei ºi ghibelinii care ºi-o însuºesc pe nedrept ca pe un steag numaial partidului lor. 100. Un rege : Carol I de Anjou, chemat de papa în Italia, spre a-i da în feudregatul Neapolelui ºi deci cãpetenia peste guelfi. Crini galbeni : crinii de aur ai casei regalefranceze. 101. Aparte : pe cîtã vreme ar trebui sã fie a tuturor. Cf. De Monarchia, II, 13 :„Fiindcã autoritatea imperialã romanã a fost învoitã de Dumnezeu, care a dispus ca IsusCristos sã se nascã într-o epocã în care toatã lumea era pacificatã sub un singur semn, ceeace a înlesnit întinderea creºtinismului”.



PARADISUL

545

106 ºi nu-l combatã cu-ai sãi guelfi mereuãst Carol nou, ºi teama aib-o plinãde gheare cari-au smuls mai tare-un leu.
109 Copiii-adese-au plîns a tatei vinã !Nu creadã deci cã Dumnezeu va vreape crini sã-ºi schimbe stema sa divinã !
112 S-orneazã îns-a noastrã micã steacu duhuri bune ce-au lucrat cu dorulîn lume-onor ºi glorie sã-ºi dea.
115 Dar vrerile cînd iau spre-acestea zborul,greºind astfel, nu poate-o ridicaremai vie-avea spre primul Bine-amorul.
118 Ci-a-i face plãþii noastre-alãturarecu meritul, ni-e-n parte-o veselie,cãci nu-l vedem mai mic ºi nici mai mare,
121 ºi-aºa-ndulceºte-aci Justiþia viepornirea noastr-astfel, încît nu poatenicicînd a se-ndrepta spre-o rea mîndrie.
124 Din voci diverse-un dulce cînt se scoate ;ºi-n stãri diverse viaþa-ne-ngrãditãdã dulcea armonie-ntr-aste roate.
127 Luceºte-aci-ntr-a noastrã mãrgãritãlumina lui Romeu, lucrarea cuifrumoas-a fost ºi grea, dar rãu plãtitã.

108. ºi astfel (a). 111. aquila sa (a). 123. a-mi þinti (a).
107. Ãst Carol nou : Carol al II-lea de Anjou, încoronat ca rege al Neapolelui în 1285 ºi carea fost chemat „cel nou”, spre a-l deosebi de Carol I, tatãl sãu. 108. Gheare : ale acvilei. Unleu : imaginea e determinatã de aceea a acvilei, deci prin „ghearele care au smuls pielea unorlei mai tari ca regele Franþei” trebuie sã înþelegem autoritatea imperialã care a înfrîntduºmani mult mai tari decît Carol de Anjou. 109. Au plîns : aduce aminte lui Carol al II-leade Anjou binele tatãlui sãu Carol I. Întreagã aceastã peroraþie a lui Iustinian are un ton deprofeþie ameninþãtoare. 111. Schimbe : sã schimbe gloriosul semn al acvilei cu crinii Franþei,ca sã-i facã plãcere. 113. Au lucrat : sufletele active care au dorit gloria. 115. Spre-acestea :spre gloria pãmînteascã. 117. Mai vie : nu pot sã aibã un scaun prea ridicat, din cauza dorinþeilor pãmînteºti. Amorul : este subiectul întregii fraze. A se construi : „Amorul nu poate aveao ridicare mai vie spre Primul Bine”. 118. Alãturare : a potrivi rãsplata dupã merit nu numaicã nu ne întristeazã, ci ne înveseleºte, observînd cum este nici mai micã, nici mai mare decîttrebuia. 121. Aci : în Rai. Justiþia vie : Dumnezeu. 123. Mîndrie : simþindu-se mãgulitã dea se vedea aºezatã foarte sus, sau cu dorinþa unei rãsplãþi mai înalte. 124. Diverse : Raiuleste asemenea unui acord de note dulci pe care-l formeazã jos, pe pãmînt, varietatea armo-nioasã a glasurilor omeneºti. 127. Mãrgãritã : giuvaer, stea strãlucitoare. 128. Romeu :Romeo de Villeneuve, nãscut cam la 1170, mort la 1250, a fost conetabil ºi Mare Seneºal allui Raymond Berlingier al IV-lea, ultimul conte al Provenþei (1209-1245), dupã moartea cãruiarãmase ca oblãduitor al contesei ºi tutor al Beatricei, copila cea mai micã a lui Raymond.Dante însã urmeazã o legendã dupã care Romeo, întorcîndu-se dintr-un pelerinaj la SfîntulIacob din Galiþia, s-a oprit la curtea lui Raymond, care l-a numit administrator al bunurilorsale, pe care el le-a sporit vizibil, aºa cã cele patru fiice ale sale au fost luate în cãsãtorie depatru regi : Beatrice a fost soþia lui Carol de Anjou ; Margareta a lui Ludovic al IX-lea CelSfînt ; Leonora a lui Henric al III-lea al Angliei ºi Sancha a lui Richard, conte de Cornivalia.129. Rãu plãtitã : fiindcã, urmeazã povestind legenda, pizmuitorii curþii din Provenþa
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130 Dar cei cãror le fu-n Provenþa cuiazi n-au de rîs, cãci rãu sfîrºeºte cineal altui bine-l ia ca rãu al lui.
133 Din patru fete-a scos patru regineRaimondo graful, [braþ fiind la fapte]Romeu, un om umil din þãri strãine.
136 [Dar mai tîrziu l-au pus pieziºe ºoapte,acestui drept socoþile sã cearã,ce-i dete-n loc de zece cinci ºi ºapte.
139 ªi el plecã sãrac bãtrîn prin þarã,iar dacã i-ar ºti þara inima,cum a cerºit o pîine sã nu piarã,
142 din cît îl laudã, l-ar mai lãuda.”]

130. pofta-n cui (a).
insuflarã neîncredere lui Raymond, care ceru socotelile lui Romeo. Acesta le dãdu, arãtîndcum îndoise averile stãpînului prin buna lui administraþie ºi, dupã aceasta, neînduplecat latoate rugãminþile contelui, a plecat de unde a venit ºi nu s-a mai ºtiut nimic de el. 130. Cui :obiect de invidie. 131. N-au de rîs : Dante face aluzie probabil la pagubele suferite de Provenþasub stãpînirea Angevinilor. 134. Graful : contele. 136. Pieziºe : ale pizmaºilor. 138. Cinci ºiºapte : douãsprezece, adicã mai mult decît trebuia.
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1 Osanna, sanctus Deus Sabaoth
superillustrans tua claritate
felices ignes horum Malahoth.

4 Aºa, ºi-ntoarsã-ntr-ale ei suratevãzui din nou cîntînd acea fãpturãdeasupra cui un duplu foc s-abate,
7 ºi ea ºi toate dansu-l re-ncepurã,ºi-asemeni unor foarte iuþi schintei,departe-ascunse-n clipã-mi dispãrurã.
10 Eu mã-ndoiam, ºi: „Zi-i – ziceam – ce vreisã-i zici, o, zi-i Stãpînei ºi-i vorbeºtes-astîmpere-al tãu dor cu vorba ei”.
13 Ci-acel respect ce-ntreg mã stãpîneºtechiar numai ºi gîndind la B ºi ICE,fãcu sã fiu ca omul ce-aþipeºte.
16 Puþin rãbdã acestea Beatriceºi-aºa-ncepu c-un zîmbet cald ºi-atareîncît ºi-n foc sã fac-un om ferice :

Cîntul VII
Cerul al doilea, al lui Mercur :

sufletele active

Dansul sufletelor (1-18)  Rãzbunareapãcatului strãvechi (19-53)  Liberularbitru ºi imaterialitatea sufletului (54-75)
 Izbãvirea neamului omenesc ºi înviereatrupului (76-148)

16. mã suferi astfel B. (a). 17. ªi-a zis pe cînd mã lumina c-un zîmbet (a).

1. Osana : „Slavã þie, Dumnezeule sfînt al armatelor, care luminezi din înãlþime focurilefericite ale acestor regate”. În acest amestec de cuvinte latine ºi ebraice trebuie sã vedem unsimbol al uniunii dintre Bisericã ºi puterea imperialã. 4. Surate : tovarãºe. 5. Fãpturã :sufletul lui Iustinian. 6. Duplu : al meritelor sale ºi al harului dumnezeiesc. 9. -n clipã :într-o clipã. 11. Stãpînei : Beatricei. 12. Dor : de a fi lãmurit în îndoiala ce o avea. 14. B ºiICE : începutul ºi sfîrºitul numelui Beatricei. 15. Aþipeºte : respectul pentru Beatrice îl fãceasã încline capul, ca omul care-i gata sã adoarmã. 16. Acestea : aceastã situaþie. 18. Sã fac- :ar fi fãcut.
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19 – „Acum, pe cît cu siguranþã-mi pare,te-ncurc-acest un gînd : cum poate fibãtutã just o justã rãzbunare ?
22 Dar mintea ta-n curînd o voi albi,ºi-atent de vei avea la vorbe gîndulsentinþa mare-acu-þi vor dãrui.
25 Al vrerii frîu, spre propriul bine-avîndu-l,nevrînd sã-l rabde omul nenãscut,pierdutu-s-a, tot neamul sãu pierzîndu-l.
28 De-aici, bolnav mulþi secoli a zãcutumanul gen, în mare rãtãcire ;ºi-n trup cînd Verbul sã scoboare-a vrut,
31 uni-n persoana sa umana fire,cea tot mai mult de El îndepãrtatã,prin simpl-un act de veºnicã iubire.
34 Acum, la argument atent tu catã.Umana fire cu-al ei Domn unitãfu, ca-n creaþie, bunã ºi curatã.
37 Dar ea prin propria culpã fu gonitãdin Rai, cãci altã cale-a vrut s-apucenu cea ce-i viaþã ºi-adevãr numitã.
40 Acu-n cîntar pedeapsa de pe crucecu firea cea primitã dac-o pui,mai justã vezi cã nu se poate-aduce ;
43 dar nici mai mult injustã alta nu-i,cînd vezi persoana care-o suferiseºi-a vrut sã ia natura care-o spui.

21. just rãzbunata (a). 40. dacã pedeapsa (a). 41. Cu firea (a).
21. Bãtutã : cum o dreaptã rãzbunare poate fi rãzbunatã cu dreptate, adicã cum moartea luiCristos pe cruce (rãzbunarea pãcatului originar) a putut fi rãzbunatã pe dreptate cu distru-gerea Ierusalimului de cãtre romani. 22. Albi : lumina. 23. ªi-atent : a se construi : „ºi de veiavea gîndul atent la vorbe...”. 24. -þi vor : adicã vorbele mele. 25. Avîndu-l : pe care frîu îlavea de la Dumnezeu, spre binele lui. 26. Nenãscut : Adam, care nu s-a nãscut din femeie,ci a fost creat de Dumnezeu. 27. Pierzîndu-l : prin pãcatul originar. Cf. Sîntul Pavel, Epistola
cãtre Romani, V, 12 : „Printr-un singur om a intrat pãcatul în lume ºi prin pãcat a intratmoartea”. 28. Bolnav : de pãcat. 30. ªi-n trup : a se construi : „ºi cînd verbul a vrut sã sescoboare în trup...”. 31. Persoana : a doua din Sfînta Treime, adicã Fiul cu dublã fire deom ºi Dumnezeu. 32. Îndepãrtatã : care se tot îndepãrtase prin pãcat de creatorul sãu.
Cf. Sfîntul Bernard, Ad virginem Mariam deprecatio : „Quando enim. placuit gratiae supernae
ut habitaret in nobis a quibus alongata fuerat”. 33. Un act : un simplu act. Iubire : al iubiriidivine, al Duhului Sfînt. Cf. Matei, I, 18 : „S-a aflat însãrcinatã prin puterea Duhului Sfînt”.34. Catã : bagã de seamã. 38. Altã cale : pãcãtuind prin nesupunerea faþã de Dumnezeu,care oprise pe Adam de a gusta din pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului. 39. Adevãr : a cãruisubstanþã vitalã este însuºi Dumnezeu. Cf. Ioan, XIV, 6 : „Eu sînt calea, adevãrul ºi viaþa”.41. Primitã : firea omeneascã, care pãcãtuise ºi trebuia deci pedepsitã cu rãstignirea pecruce. 44. Persoana : aceea a lui Cristos. 45. Natura : omeneascã.
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46 Diverse stãri [nãscu] aceeaºi moarte :doritã fu ºi-n cer ºi de iudei :pãmîntu-a plîns, iar cerul se deschise.
49 Nu-þi parã deci potrivnice idei,cînd eu afirm cã rãzbunarea dreaptãgãsi-ntr-un jude drept pedeapsa ei.
52 Dar mintea ta þi-o vãd cum iar s-aiaptãdin gînd în gînd spre-un nod, pe care-acumcu mare dor sã þi-l dezleg aºteaptã.
55 Tu zici : «Ce-ai spus pricep de ce ºi cum,dar nu de ce spre-a noastrã mîntuinþã,alese cerul tocmai acest drum».
58 Ascunsã-i, frate,-aceastã grea sentinþãde ochii-oricui, al cãrui bun îndemnnu-l face-adult prin multa sa credinþã.
61 Fiindcã însã mulþi acest un semnîl judecã, dar rar cine-l loveºte,sã-þi spui de ce-i din toate cel mai demn.
64 Divina milã ce din ea goneºteorice invidii,-arzînd, schinteie-n sine,ºi-eterne frumuseþi din Ea stîrneºte.
67 Nemijlocit din ea orice ne vineperpetuu e, cãci dupã ce-l pãtrundesigiliul ei, etern tiparu-l þine.

46. Un... nãscu diverse stãri dorise (b). Aceeaº moarte (b). 62. dar rar cine-l lo-
veºte (a). e cel (a).
46. Stãri : în text : „Din acest motiv ieºirã efecte deosebite dintr-o singurã acþiune”, adicã dinmoartea lui Isus pe cruce se înveselirã ºi cerul, ºi iudeii : primul fiindcã aºa se rãzbunãpãcatul originar, iar iudeii fiindcã îl pedepseau cã se lãudase a fi Fiul lui Dumnezeu, ceea ceei nu credeau. 48. Plîns... deschise : pãmîntul se cutremurã, îngrozit de sacrilegiu, ºi cerul sedeschise omului, în urma pãcii ce se fãcea, prin moartea aceea, între om ºi Dumnezeu.
Cf. Matei, XXVII, 52 : „Pãmîntul s-a cutremurat, stîncile s-au despicat, mormintele s-au des-chis...”. 49. Potrivnice : contradictorii. 50. Rãzbunarea dreaptã : a pãcatului originar.51. Jude drept : Dumnezeu, care se servi de braþul lui Titus Vespasianus, cuceritorul ºidistrugãtorul Ierusalimului, spre a rãzbuna moartea lui Isus. 52. S-aiaptã : se avîntã ( ?).Cred cã ar putea fi vorba de un cuvînt format de Coºbuc de la latinul adiactare, adiectare, deunde a ieºit italienescul aggettare, în sens de „a aþîþa”, „a asmuþi cîinii”, dar, fireºte, nu-i decîto ipotezã a mea, cuvîntul fiind cu totul necunoscut. 53. Nod : dificultate, piedicã, îndoialã.54. Aºteaptã : subînþeles este „mintea ta” din versul 52. 55. De ce ºi cum : motivul ºi felul.57. Drum : aceastã dezlegare a problemei. 59. Oricui : în text : „oricãrui om a cãrui minte nueste adultã în flacãra iubirii”, adicã : a cãrui minte nu cunoaºte, prin matura-i experienþã,ceea ce poate flacãra iubirii dumnezeieºti. 61. Semn : þintã. În text : „decret”. 62. Loveºte :nimereºte în el. 63. Demn : mai potrivit firii lui Dumnezeu. 65. Schinteie : scînteiazã. Fiindaprinsã de nesfîrºita iubire, rãspîndeºte din sine creaþiile ca un foc care stîrneºte scîntei.67. Nemijlocit : ceea ce-i creat de Dumnezeu direct, adicã cerurile ºi îngerii. 69. Sigiliul :pecetea bunãtãþii divine. Etern tiparu- : îl pãstreazã în veci ca o veºnicã pecete.
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70 Din ea nemijlocit ce curge-n undee liber absolut, cã-n veci nu zacesupus puterii cauzelor secunde.
73 Ce-i este mai conform mai mult îi place,cãci focul sfînt ce-n toate radiazãîn ce e mai egal e mai vivace.
76 De toate-aceste stãri s-avantajeazãumanul gen ; dar una de-i lipseºte,nobleþea lui fireºte cã-nceteazã.
79 Pãcatu-i singur cel ce-l aserveºteºi-egalul sãu cu Primul i-l suprimã,cãci prea puþin din focul Lui primeºte,
82 ºi nu se-ntoarce-n demnitatea primã,decît umplînd, prin tari pedepse datepornirii rele,-un gol fãcut de crimã.
85 Prin omul prim, cãzînd deci în pãcatea voastrã fire-n genu-ntreg, ºi Raipierdu atunci ºi mult din demnitate,
88 ºi n-a putut, ai minþii ochi de-i aiatenþi aici, nicicum la loc sã-ºi viedecît din douã strãbãtînd un plai ;
91 ori Domnu-n multa sa mãrinimiesã ierte tot, sau omul sã repareprin sine însuºi propria sa prostie.
94 Fã-þi ochii tãi acu-n abisu-n carestã sfatul cel etern sã se-adînceascã,urmînd, cît poþi, ºi-a mea argumentare.
97 N-avu puteri, în marginea-i fireascã,s-o facã omul neputînd acuprin ascultare-atît sã s-umileascã
100 precît vru-ntîi a se-nãlþa prin nu.De-aceea deci a se ’nãlþa prin sineorice putinþã-n oameni stinsã fu,

78. se micºoreazã (a).
70. Unde : în valurile vieþii. În text : „ce plouã”. 72. Secunde : ale cerurilor, cauza primãfiind numai Dumnezeu. 73. Conform : mai asemãnãtor cu el, adicã : nemurirea ºi libertatea.75. Egal : „în cele care þin mai mult de firea dumnezeiascã ºi deci sînt cele mai desãvîrºite, caºi sufletul omenesc care, din acest motiv, e mai bogat de harul divin” (Steiner). Vivace : strã-lucitor, din cauza unei iubiri mai înfocate. 80. Egalul : egalitatea, conformitatea cu cauza luiprimã : Dumnezeu. 83. Umplînd : a se construi : „umplînd un gol (golul) fãcut de crimã prinpedepse tari, date pornirii sale”. 86. Genu-ntreg : a se construi : „Deci a voastrã fire cãzîndîn pãcate în genul întreg, prin omul prim (Adam), atunci pierdu ºi Raiul, ºi mult din demnitate”.Cu Adam, care a fost primul om, tot genul uman a pãcãtuit, fiindcã oamenii, nãscîndu-se,poartã cu ei pãcatul originar. 89. La loc : la locul privilegiat pe care îl pierduse, la dem-nitatea din care decãzuse. 90. Plai : cale, drum. 94. Ochii tãi : subiectul e „sã s-adînceascã”
din versul urmãtor. 97. Fireascã : forþele lui fireºti. 98. Acu : pe urmã, mai tîrziu. 100. Nu :
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103 ºi-avu sã-i scoatã Dumnezeu în finepe-un drum al sãu, la viaþã lãmuritã,eu zic pe-un drum, sau pe-ambele, mai bine.
106 Precum o faptã însã e doritãde-al ei fãptaº, pe cît ea mil-aratãmai mult-a celei de-unde e pornitã,
109 divina milã cea prin toate-ntratã,pe toate-ale ei cãi cu drag voisã ’nalþe-a voastrã fire scãpãtatã ;
112 ºi n-a fost faptã, din întîia ziºi pînã-n noaptea ultimã, mai marepe-oricare drum, ca ea, nici nu va fi !
115 Punînd putinþã-n om sã se repare,mai bun fu Domnul cã s-a dat pe sinedecît cã vinei i-ar fi dat iertare,
118 ºi-orice-alte drumuri n-ar fi fost deplinedreptãþii Lui, de nu s-ar fi smeritdivinu-i fiu sã moarã-ntru ruºine.
121 ªi-acum, spre-a-þi fi tot dorul împlinit,mã-ntorc puþin ca sã-þi explic ºi-alt loc,sã-l vezi ºi tu ca mine lãmurit.
124 Tu zici : «Vãd aer ºi pãmînt ºi focºi apã vãd, ºi tot ce-amestec pate,cum toate pier ºi-al morþii sînt un joc,
127 deºi acestea toate-au fost create !Deci, dacã-i adevãr al tãu cuvînt,de moarte-ar fi ºi ele-asigurate».
130 De îngeri, frate, ºi de locul sfîntpe care stai, poþi spune cã-s ziditeîn toatã-a lor totime-aºa cum sînt,

prin neascultare. 101. A se ’nãlþa : a se ridica din pãcatul în care cãzuse, înãlþîndu-se pînãla demnitatea lui primitivã. 103. Avu : trebui, fu nevoie ca. 104. Un drum : adicã pe cel al milei.105. Pe-ambele : pe ambele drumuri : al milei ºi, în acelaºi timp, al dreptãþii. 106-107. Pre-cum... aratã : în text : „dar fiindcã fapta este cu atît mai bine primitã, cu cît aratã mai multbunãtatea inimii din care a ieºit”. 109. -ntratã : care a lãsat pecetea sa pretutindeni.110. Cãi : prin toate mijloacele sale, adicã ºi cu milã, ºi cu dreptate ; milã întrucît povarapãcatului nu fu impusã omului, ci luatã de însuºi Dumnezeu ; dreptate întrucît pãcatul origi-nar fu ispãºit prin rãstignirea lui Isus Cristos. 112. Zi : a creaþiei. 113. Noaptea ultimã : aJudecãþii celei de Apoi. 114. Oricare : fie pe drumul dreptãþii, ca ºi pe acela al milei. Ca ea :de o importanþã asemãnãtoare acestei duble rãzbunãri prin milã ºi dreptate. 115. Repare :greºeala în care cãzuse. 116. Cã : fiindcã. 118. Depline : potrivite. 122. Loc : al cuvîntului ei.124. Aer : cele patru elemente : aer, pãmînt, foc ºi apa, despre care se credea cã se transformãnecontenit unul într-altul, fiindcã din pãmînt vine apa, din apã aerul ºi din aer focul ; deci ºiele sînt nestatornice. 125. Amestec : lucrurile pãmînteºti au urmat din amestecul celor patruelemente. 126. Un joc : în sensul cã moartea se joacã cu ele. 127. Create : sînt ºi ele creaturiale lui Dumnezeu ; deci, dacã e adevãrat ce spune Beatrice, cã ceea ce creeazã Dumnezeu numoare, ºi acestea ar trebui sã fie nemuritoare. 130. Locul sfînt : Raiul, cerurile. 132. Totime :în întregime.
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133 ci-acestea patru ce mi-au fost numiteºi-orice lucrãri ce din stihii constaudintr-alt izvor creat vã sînt pornite.
136 Creat-a fost substanþa care-o au,creat-a fost ºi-a formelor virtuteîn stelele ce-n jur ocol le dau.
139 În plante-s vieþile, ºi-n orice brute,prin raza ºi prin cursul ãstui roide roþi de-aici, prin potenþãri, fãcute ;
142 dar sufletul direct vi-l suflã-n voisupremul Bun, ºi-i dã spre El plãcereatît încît îl tot doreºte-apoi.
145 De-aici, cum vezi, ºi-a voastrã înviereprea lesne-o dovedeºti, cînd ne gîndimcum fu creat umanul trup, ce piere,
148 în prima mam-atunci ºi-n omul prim”.

141. nãscute (a). 144. aºa (a). 148. zic, (a).
133. Acestea patru : cele patru elemente. 134. Stihii : elementele naturii. 135. Alt izvor :capãtã fiinþa lor de la un izvor, care nu este veºnic, ca acela al lui Dumnezeu, dar care afost creat la rîndul lui, ca acelea ale îngerilor ºi cerurilor. Pornite : izvodite, zãmislite.136. Creat- : a se construi : „Substanþa care o au a fost creatã”. 137. Formelor : putereazãmislitoare. 138. Le : elementelor. 139. În plante : lumina ºi miºcarea corpurilor cereºti(raza ºi cursul ãstui roi de roþi) produce viaþa în plante ºi animale prin idoneitatea (potenþãri)materiei care poartã în sine potenþialitatea vieþii. 142. Direct : fãrã mijlocire. 143. Plãcere :dorinþa de Dumnezeu, înnãscutã în om. 147. Cum : trupul omenesc învie, fiindcã a fost ºi elcreat direct de Dumnezeu. 148. Prima mam-... omul prim : Adam ºi Eva.
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1 Crezu pãmîntul într-a sa pierire,c-ar da-ntr-al treilea ciclu rotitoarefrumoasa Chipris patimã-n iubire,
4 deci nu numai ei singurã onoarei-au dat cu vot ºi jertfe sfinte-aceitoþi vechii-aceia-n vechea lor eroare,
7 ci-aveau pe Dio ºi Cupido zei,ca mamã ea, iar el ca fiu, pe careziceau cã-l poartã Dido-n poala ei.
10 Deci ea, ce-mi da-nceput aci-n cîntaredã nume stelei cea cu drag privitãde soare, ºi-apunînd ºi cînd rãsare.
13 Ci-a mea suire-n ea nu-mi fu simþitãdar sigur fui cã sînt suit, fireºte,vãzînd pe Doamna mult mai înfloritã.

Cîntul VIII
Cerul al treilea, al lui Venus  :sufletele iubitoare

În cerul Venerei (1-30)  Carol Martel(31-93)  Influenþa cerurilor asupra varia-þiei firii omeneºti (94-148)

6. Antici, pãgîni (a).
1. Crezu : Dante combate pãrerea greºitã a pãgînilor despre înrîurirea planetei Venus, atribuitãde ei zeiþei cu acelaºi nume. Pãmîntul : oamenii. Pierire : pe vremea pãgînismului socotitãca o nimicire a putinþei de rãscumpãrare. 2. Ciclu : epiciclu, adicã, în limbajul astrologic alvremii, un fel de mic cer propriu al fiecãrei planete (în afarã de Soare), care îºi avea o miºcaredistinctã de aceea a cerului în care era pus. Al treilea epiciclu, care se aflã în al treilea cer,este acela al lui Venus (Del Lungo). Rotitoare : rotindu-se ; ºi se referã la „frumoasa Chipris”din versul 3. 3. Chipris : Venus, numitã astfel fiindcã este nãscutã ºi adoratã în insula Cipru.4. Singurã : se referã la „ei” : numai ei singurã. 6. Aceia : în acea veche eroare a lor.  7. Dio :mama lui Venus, fiica lui Thetis ºi a lui Okeanos. Cupido : fiul Venerei ºi zeul amorului. Decinu numai cã cei bãtrîni avurã un cult pentru Venus, ci îi atribuirã ca mamã ºi ca copil Dioºi Cupidon, pe care zei îi cinsteau deopotrivã cu jertfe. 9. Dido : face aluzie la episodul din
Eneida (I, 647 ºi urm.) în care Cupidon ºade pe genunchii Didonei ºi o aprinde de dragostepentru Enea. 10. Ea : Venus. 12. Apunînd : fiindcã la apusul sãu soarele o priveºte rãsãrind(luceafãrul de searã) ºi, la rãsãrit, o priveºte apunînd (luceafãrul de zi). 13. Simþitã : seîntîmplã pe nesimþite, fãrã sã bage de seamã. 15. Înfloritã : înfrumuseþatã, împodobitã cumai multã luminã.
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16 ªi cum schinteia-n flacãri se-osebeºte,ºi-un glas de-alt glas distinge-se deplin,cînd unu-i ferm, iar altul scade-ori creºte,
19 vãzui lucori aºa-ntr-al ei senin,rotind, ºi, cred, cu iute roat-ori rarã,precum li-e dat gradat un vãz divin.
22 Nicicînd un vînt din recii nori de varã,vãzut ori nu, cu grab-aºa nu vineîncît tîrziu ºi leneº sã nu-þi parã,
25 de-ai fi vãzut acele lãmpi divinevenind spre noi, cari, danþu’ lor lãsîndu-l,ce-ncepe sus din cercuri serafine,
28 cîntau astfel de dulce-un cînt, în rîndulde-ntîi venit, cã fãr’ de dor apoinicicînd n-am fost de-a fi tot ascultîndu-l.
31 Venind aproape-o facl-atunci din roi :– „Stãm gata toate,-aºa-ncepu cînd stete,pe placul tãu spre-a tresãlta de noi.
34 Aci-ntr-un cerc, ºi-un umblet ºi-ntr-o setecu îngerii-nvîrtim cerescul jocde care-odatã tu cîntaºi, poete :
37 «Voi, minþi ce-urniþi al treilea cer de foc» –ºi-atît de mult dorim plãcere-a-þi facecã tot cu-atîta drag vom sta pe loc !”

19. Lucori : dupã cum într-o flacãrã se disting scînteile sau într-un cînt, pe fondul unei notesusþinute, se desluºesc trilurile notelor care urcã ºi coboarã, tot aºa ºi în lumina omogenã aplanetei Venus Dante distinge lucori (suflete fericite) învîrtindu-se cu o iuþealã mai mare saumai micã, dupã gradul meritului cuvenit. 22. Vînt : e vorba de trãsnetul care, dupã meteoro-logia timpului, nu era decît un vînt care se abãtea din norii reci pe pãmînt. Cf. BrunettoLatini, Tesoro, I, III, 107 : „ªi fiindcã natura lor (a vînturilor) nu îngãduie sã fie închise, elerup norii ºi atunci formeazã tunetul”. Ca toþi contemporanii sãi, Dante aplicã fizica aristo-telicã. 23. Vãzut ori nu : în formã de fulgere sau de simplu vînt furtunos. 25. Lãmpi : lucori,strãluciri, flãcãri : sufletele iubitoare din planeta Venus. 27. Sus : în Empireu, unde în realitatestau toate sufletele fericite, a cãror apariþie în diferite planete este numai un semn al diferi-telor grade de merit ºi deci de fericire. Serafine : în realitate, serafimii sînt conducãtoriispiritelor motoare ale cerului al nouãlea cristalin, dar aici Dante spune „cercuri serafine”înþelegînd regiunile cele mai înalte ale Raiului. 29. -ntîi : cei ce erau mai înainte în rîndulîntîi. 31. O facl- : Carol Martel, fiul lui Carol II-lea de Anjou ºi al Mariei, sora lui Ladislaual X-lea, regele Ungariei, nãscut în 1271, încoronat rege al Ungariei în 1290 ºi mort în 1295.I-aduce aminte lui Dante dragostea ce avusese pentru el în viaþã ºi vorbeºte despre domniaUngariei pe care o posedã ºi despre aceea a Provenþei ºi a Neapolelui, care îl aºteptau castãpîn. Pomeneºte de Sicilia pierdutã de casa angevinã prin reaua domnie a lui Carol I ºideplînge zgîrcenia fratelui sãu Robert, rege al Neapolelui, ca pricinã posibilã de alte relepentru dinastie (Steiner). 33. Tresãlta : a te bucura. 35. Cu îngerii : în text : „cu principi”,cu stihiul îngeresc al principilor. Cf. Infernul, XL ºi planºa V. 36. Cîntaºi : în canþona comen-tatã în Convivio, care începe : „Voi care înþelegînd (adicã numai cu acþiunea inteligenþeivoastre) miºcaþi al treilea cer”. 37. Voi, minþi : traducerea mai liberã a versului cu care
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40 Deci dupã ce privii, sã vãd de-i place,spre Doamna mea smerit, ºi-a ei privirefãcu sã fie-a mea-n vegheatã pace,
43 mã-ntoarsei spre-acel duh care-n vorbirepromise-atît, ºi : – „Cine eºti, sã-mi spui ?”strigai zbãtut de-o mare-a mea-mboldire.
46 Oh, cît de mult acum ºi cum vãzuisporindu-i deci, prin noua veselie,pe cînd vorbeam plãcerea prim-a lui.
49 ªi-aºa sporit vorbi : – „În lumea vieam stat puþin. Mai mult dac-aº fi stat,mult rãu ce-acum va fi n-avea sã fie !
52 Mã þine-ascuns de tine harul datce-n raze mã-mpresoarã ºi mã-mbracãla fel c-un vierme-n tort învestmîntat.
55 Tu m-ai iubit, ºi-aveai de ce, cãci, dacãtrãiam mai mult, ar fi-ntrecut ºi zvonuliubirea mea-ntru cîte-avea sã-þi facã.
58 ªi malul stîng pe care-l udã Ronuldin jos de-unde pe Sorge-urmaº îl are,la data vreme m-aºtepta cu tronul,
61 ºi-acel italic colþ frumos în careGaeta, Bari ºi Crotona sîntºi de-unde Tront ºi Verd descind spre mare,
64 ºi-aproape fui sã-mbrac regesc vestmînt,în þar-al cãrei ºes Danubiu-l spalã,cînd lasã-n urm-al nemþilor pãmînt ;

40-41. Spre Doamna mea atunci privii smerit (a). 62. o iau (a).
începe canþona despre care am vorbit. 42. Vegheatã pace : în text ; „mulþumitã ºi singurã”.43. Acel duh : Carol Martel. 47. Noua veselie : celorlalte motive care o fãceau sã fie veselãse adaugã ºi bucuria de a putea satisface dorinþa lui Dante. 49. Sporit : fiindcã sporul de bucu-rie devine în aceste suflete vizibil, printr-un spor de luminã. 50. Puþin : fiindcã a trãit numai24 de ani. 54. Un vierme-n tort : ca o crisalidã închisã în gogoaºa ei. 55. M-ai iubit : probabilîn primãvara anului 1294, cînd, dupã cele ce ºtim de la cronicarul G. Villani (VIII, 3), CarolMartel se duse la Florenþa, în întîmpinarea tatãlui sãu Carol al II-lea de Anjou, care se în-torcea din Provenþa, ºi „stãtu în Florenþa mai mult de 20 de zile... ºi florentinii îi fãcurã marecinste ºi dînsul le arãtã multã dragoste, încît îºi cîºtigã simpatiile tuturor”. 56. ªi zvonul :mai mult decît fãgãduinþele sau mãrturiile orale ale dragostei mele. În text : „Þi-aº fi arãtatmai mult decît frunzele dragostei mele”. 58. Malul : aratã cu aceste versuri Provenþa meri-dionalã, pe malul rãsãritean al Ronului, dupã ce a primit apele Sorgei, aproape de Avignon,care era sub stãpînirea regelui Neapolelui. 61. Italic colþ : regatul Neapolelui, în care segãsesc oraºele Gaeta, Bari ºi Crotona (dupã alþii, Catona) ºi de unde descind spre marerîurile Tront ºi Verde. 65. În þar- : Ungaria.
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67 ºi-ostrovul drag ce-n negru fum se-mbalã –la golful tãu, Pelore ºi Pachine,bãtut cumplit de-a lui Eur nãvalã –
70 nu prin Tifeu, ci prin pîcloase vine,ºi el dorea pe-ai sãi stãpînitori,de Carol ºi Rudolf nãscuþi prin mine,
73 de nu-mpingea un rãu guvern spre-orori,ca de-obicei, popoarele-mpilate,sã strige prin Palerm : «Omori, omori !».
76 Aceasta de-o vedea sãrmanu-mi frateºi-ar fi gonit golanii-avizi ce-aveadin Spania, spre-a nu intra-n pãcate.
79 De lipsã-i e, vai, Doamne,-a prevedeaprin el sau alþii spre-a nu pune-n barcãmai mult decît sã poatã duce-n ea.
82 Avaru-i duh nãscut din larga Parcãnevoie-avea de-altfel de servi, vezi bine,ºi nu de-acei ce stau mereu ºi-ncarcã”.
85 – „Fiindcã marea mea plãcere-n minece-al tãu cuvînt mi-o dã, stãpîne-al meu,tu-n cel ce-oricãrui bun e cap ºi fine

69. Cel rãu (a). 77. Gonit-ar fi golanii (a). 79. -ncãrca (a).
67. Ostrovul : Sicilia. 68. Pelore ºi Pachine : golful dintre capurile Passaro (în vechiulPachino) ºi Faro (Peloro), adicã golful Cataniei, acoperit de fumul vulcanului Etna. 69. Eur :nãvala Eurului, adicã a vîntului sirocco, care bîntuie pe toatã coasta orientalã a Siciliei.70. Tifeu : nu din cauzã cã ar fi acolo înmormîntat titanul Tifeu, cum credeau pãgînii, ci dincauza pucioasei ce se formeazã în vãgãunile subterane ale Etnei. 71. Dorea : îºi aºteptaodraslele unor stãpînitori din sîngele regal al lui Carol I de Anjou, bunicul lui Carol Martel,ºi al lui Rudolf de Habsburg, socrul sãu. 72. Prin mine : din Clemenþa, soþia sa, fiica luiRudolf de Habsburg. 75. Palerm : face aluzie la vestita revoluþie a „Vesprilor Siciliene”împotriva domniei franceze a Angevinilor, care, începutã la Palermo în timpul Paºtilor din1282, izgoni cu totul pe francezi din insulã. Prilejul rãscoalei a fost dat de obrãznicia unuifrancez, pe care cronicarii îl numesc Droetto (adicã probabil Drouhet), care, cu tertipul de acãuta dacã ascunde arme, puse mîna la sînul unei tinere siciliene, provocînd idignarea celorde faþã. Spre a recunoaºte pe francezi, sicilienii îi sileau sã rosteascã vorba ceci (nãut), pecare francezii nu o puteau pronunþa decît „sesi”, ºi atunci îi omorau. O legendã spune cãatunci s-a vãzut fluturînd peste mulþime mãnuºa pe care cavalerescul Corradin de Suabiao aruncase ca o sfidare, de pe eºafod la Neapole, în Piazza del Mercato, cãzînd victimaAngevinilor. 76. Frate : Robert, rege al Neapolelui. 77. Golanii : în text : „zgîrcitã calicimecatalanã”, fiindcã Robert întrebuinþa în administraþia statului niºte cavaleri catalani. Dupãunii comentatori, Dante ar face aluzie la zgîrcenia lui Robert însuºi, pe care o calificã de„catalanã”, catalanii fiind vestiþi în Evul Mediu pentru zgîrcenia lor. Boccaccio într-o nuvelã(Decameron, VI, 3) descrie calicenia catalanului Don Diego de la Rat, reprezentantul regeluiRobert la Florenþa. 79. De lipsã : ardelenism, în loc de „e nevoie”, „trebuie”. În text : „cãci,într-adevãr, trebuie ca el sau alþii sã ia mãsuri ca în corabia lui, ºi aºa prea încãrcatã, sã nuse mai încarce alte poveri”. 82. Larga Parcã : dintr-o urzitoare darnicã din fire, deoareceCarol II-lea fusese larg dãruitor. 85. Fiindcã : Dante rãspunde lui Carol Martel cã înaltabucurie pe care i-o dau cuvintele lui este cu atît mai scumpã, cu cît Carol Martel o vede, dupãcum o vede ºi Dante, privind în Dumnezeu, unde orice bine îºi are începutul ºi sfîrºitul.
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88 mi-o vezi, cum cred, precum mi-o vãd ºi eu,mai scumpã mi-e, ºi mi-e ºi mult mai clarã,cãci tu mi-o vezi privind-o-n Dumnezeu.
91 Tu vesel m-ai fãcut. Explicã-mi darã,cuvîntul tãu ce-mi pare-a fi-ndoios :cum poate-un dulce pom da poam-amarã ?”,
94 i-am zis, iar el : – „De pot ca sã-þi descosacest un adevãr, tu cel ce-l cereîn faþã vei avea ce-acum þi-e-n dos.
97 Supremul Bun, ce miºcã prin plãcereîntregul regn ce-l urci, fãcu virtutemotrice-n el divina-i prevedere.
100 ªi nu numai naturi sînt prevãzuteîn spiritu-i perfect prin sineºi el,ci-ntregul esse-al lor cu-a lor salute.
103 Deci arcul ãsta batã-n orice fel,fatal ajunge prevãzuta-i fineca ºi-o sãgeatã ce-o-ndreptezi spre þel.
106 De-ar fi altfel, ar naºte, vezi tu bine,regatul ce-l strãbaþi atari efectece n-ar mai fi creaþii, ci ruine.
109 Nu poate fi aºa, de n-au defecteacele minþi ce-n stele pun miºcare,cum Primu-ar fi, cãci nu le-a fapt perfecte.
112 Dovezi cã-i adevãr vrei ºi mai clare ?”.– „O, nu, cãci în necesse, clar o vezi,nu poate sta natura-n nelucrare.”
115 ªi-apoi : – „N-ar fi mai rãu de om, ce crezi,de n-ar putea trãi-n tovãrãºie ?”.– „O, da – i-am zis – ºi-aici nu cer dovezi.”

93. Dulce pom : cum dintr-un pãrinte darnic a putut sã iasã un fiu calic. 96. În faþã : îþi vapãrea clar ceea ce acum îþi e obscur. 97. Prin plãcere : mulþumindu-l. Unii comentatoriinterpreteazã cuvîntul „contenta”, care-i în text, nu prin „mulþumeºte”, ci prin „cãlãuzeºte”,de la latinescul contineo. 98. Regn : Paradis. 99. Prevedere : a se înþelege : „Fãcu astfel încîtdivina lui prevedere sã fie virtute motrice a întregului regat ceresc”. 101. Spiritu- : spiritul(în text : „mintea”) lui Dumnezeu, care nu numai prevede naturile deosebite, ci ºi firea ºibinele lor. 102. Salute : în sensul creºtin nu numai de izbãvire, ci ºi, mai ales, de desãvîrºitãîmplinire a menirii lor. Cf. Summa theologica, I, 23, 1. 103. Arcul : virtutea cerurilor, carefatal îndreaptã orice lucru înspre þinta lui de mai înainte hotãrîtã. 106. Ar naºte : subiectuleste „regatul” din versul urmãtor. 111. Ar fi : se subînþelege : „defectuos”. Dacã efecteleinfluenþelor cereºti n-ar fi îndreptate cãtre o þintã, efectele acestor influenþe cereºti ar fi nucreaþii, ci ruine, ceea ce ar presupune defecte în sufletele motoare ale cerurilor ºi în Dumnezeuînsuºi, care nu le-ar fi creat desãvîrºite. 113. Necesse : în ceea ce este necesar orînduiriicreaþiei. Cf. Quaestio de aqua et terra, XXIII : „Natura universalã nu se abate niciodatã de laþelul sãu”. 116. Tovãrãºie : societate. Raþionamentul lui Carol Martel e urmãtorul : dacãtoate lucrurile sînt îndreptate cãtre un þel ºi omul trebuie sã ºi-l ajungã pe al sãu, pentruaceasta e necesar sã trãiascã în societate, fãrã de care n-ar fi posibilã viaþa moralã ; dar
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118 – „ªi, poate fi, de n-ar fi-n viaþa viediverse-oficii bine limitate ?Deloc, de-i drept ce-al vostru dascãl scrie.”
121 Aici m-aduse cu deducþii date.ªi-aºa-ncheie : – „Deci cade-se diversefîntîni sã aib-a noastr-activitate.
124 De-aceea unu-i Solon, altul Serse,dincoa’ Melchisedec, sau cel ce-ºi lasãpierdut pe-aripi copilul pe-unde merse.
127 Rotita fire cînd sigil apasãpe-al morþii lut, perfect de bine-mparte,dar nu distinge-o casã de-altã casã.
130 Urmarea e cã Iacov se despartedin mamã de Esau, ºi-i dat Quirindin tat-aºa de jos ca fiu lui Marte.
133 Natura generat-ar fi deplinºi-n toate-avînd un drum cu-al ei Pãrinte,de n-ar învinge-acel prevãz divin.
136 Acum ce-aveai în dos, ai dinainte,dar ca sã-mi vezi deplin iubirea meaºi-o mantie-þi voi da peste vestminte.
139 De-a pururi Firea, cînd Norocul vreasã-i stea-mpotrivã, ea, ca ºi ogorulce nu-i prieºte-un sad, dã probã rea.

139-141. Cînd aflã Firea-n dezacord cu ea/ Norocul, dã, ca orice altã sãmînþã/ Ce
nu-i în propriul sol, o probã rea (a).
pentru existenþa societãþii e nevoie ca oamenii sã se îndeletniceascã cu ocupaþii deosebite,deci e necesarã deosebirea aplicaþiilor omeneºti. 123. Fîntîni : aplicaþiile care dau naºtereacþiunilor omeneºti. 124. Solon... : nume luate aici în sens simbolic : un legiuitor, un rãzboinic,un preot, un inginer (Dedal, care nãscoci arta de a zbura). 125. Melchisedec : preot dinIerusalim. Cf. Geneza, XIV, 18. 126. Copilul : Icar, fiul lui Dedal, care se apropie prea multde soare, aºa cã ceara în care erau înfipte penele aripilor se topi ºi el cãzu în mare înecîndu-se.
Cf. Infernul, XVII, 109. 127. Rotita fire : firea cerurilor, care se rotesc miºcate de sufletulmotor. Sigil : pecete. 128. Lut : trupul omenesc. 129. Casã : în casa unui rege face sã se nascão fire mai aplecatã cãtre viaþa religioasã ºi aºa mai departe. 130. Iacov : Cf. Geneza, XXV,25, 28. În omilia X a Sfîntului Grigorie se spune : „Mama îi nãscu (pe Esau ºi Iacov) în aceeaºiclipã, dar nu una a fost firea celor doi nãscuþi”. 132. De jos : Quirin (Romulus) s-a nãscutdintr-un tatã aºa de jos, încît i s-a zis fiul lui Marte, pentru virtuþile lui rãzboinice. A seconstrui : „ªi Quirin, din tatã aºa de jos, e dat ca fiu al lui Marte”. 133. Natura generat- :copiii ar fi asemãnãtori pãrinþilor, dacã Dumnezeu n-ar dispune altfel pentru ordinea (orîn-duirea) societãþii. 138. O mantie : în text : „Vreau sã te acopãr cu un corolar”. Carol Martel,dupã ce-a îmbrãcat pe Dante cu veºmîntul adevãrului, vrea sã-l acopere cu mantia unui altadevãr, care e consecinþa celui dintîi. 139. Firea : de cîte ori firea gãseºte norocul potrivnic,ca orice altã sãmînþã ce nu este în ogorul potrivit ei, dã probã rea.
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142 Ci-atentã lumea de-ar privi cu zorulce fel de fundament natura punes-urmeze lui, mai bun i-ar fi poporul !
145 Dar voi siliþi sã intre-n religiunepe cei ce-au fost nãscuþi sã-ncingã spada,ºi faceþi regi pe cei cu predici bune,
148 ºi-umblînd pe-alãturi pierdeþi astfel strada”.

142. Lumea : dacã lumea ar privi atentã fundamentul pus de natura însãºi ºi l-ar urma,oamenii ar fi mai buni. 147. Predici bune : face aluzie la regele Robert al Neapolelui, carese ocupa mai mult cu studii teologice decît cu administraþia regatului.
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1 Apoi, Clemenþo, lãmurit cînd fuide Carlo-al tãu, ºi-mi spuse cum duºmaniiaveau sã-ºi batã joc de-urmaºii lui,
4 mi-a zis : – „Dar taci, ºi las’ sã curgã anii !Atît mai pot sã-þi spui ce-o fi ’nainte :cã just amar urma-vã-va pierzanii”.
7 Apoi viaþ-acelei flacãri sfintes-a-ntors spre Soarele care-o strãbate,ca ºi spre-un bun de-odihn-a orice minte.
10 Fãpturi impii ºi suflete-nºelate !Vai, cum vã-ntoarceþi de asemeni bine,cu ochi þintiþi mereu spre vanitate !
13 ªi iat-alt foc spre noi vãzui cã vinedin sfera lor, ºi claru-i foc de-afarãvãdea dorinþa-i de-a vorbi cu mine.

Cîntul IX
Cerul al treilea, al lui Venus :sufletele iubitoare

Profeþia lui Carol Martel (1-12)  Cunizzada Romano (13-66)  Folchet din Marsilia
(67-126)  Invective împotriva Florenþei ºicorupþiei curþii papale (127-142)

7. flacãrii cei (a). 8. Spre Primul Soare (a). 11. atare (a).
1. Clemenþa : fiica lui Carol Martel ºi soþia lui Ludovic al X-lea, regele Franþei, încã în viaþãîn 1328. 3. Joc : face aluzie la intrigile prin care s-a urcat pe tronul Neapolelui Robert deAnjou, în locul lui Carol Robert, fratele Clemenþei, cãruia i s-ar fi cuvenit. 5. Ce-o fi : ce vafi, ce se va întîmpla. 6. Amar : durere ; face aluzie la pedeapsa ce a avut-o Robert, prin moarteacelor doi fraþi ai lui, la bãtãlia din Montecatini (1315). Poate însã cã în aceste cuvinte nutrebuie vãzutã o aluzie precisã la unele întîmplãri îndepãrtate, ci numai o prezicere genericã.Pierzanii : pagubele, nãpastele, nenorocirile ce le veþi îndura. 8. Soarele : spre Dumnezeu.9. Odihn- : fiindcã bunãtatea divinã îndeplineºte toate dorinþele. 13. Alt foc : alt suflet fericit.E vorba de Cunizza da Romano, soþia lui Rizzardo di San Bonifacio, pe care îl pãrãsi, îndem-natã de fraþii ei Ezzelino ºi Alberico ºi cu ajutorul trubadurului Sordello. Despre ea vechiulcomentator Iacopo della Lana spune : „Fost-a în orice vîrstã îndrãgostitã ºi de iubirea-i eraatît de darnicã, încît ar fi socotit ca o mare mojicie s-o refuze cui ar fi rugat-o frumos”. Dupãce a trecut din iubire în iubire ºi dupã ruina fraþilor ei, s-a adãpostit la Florenþa, în caseleCavalcanþilor, ºi se pare c-ar fi trãit ultimii ani în rugãciuni ºi în opere de binefacere, dincare cauzã, dupã comentatorul de la Montecassino, Dante a putut fi îndemnat s-o aºeze înRai. 14. Sfera : a Venerei. 15. Vãdea : fiindcã bucuria în aceste suflete cereºti se manifesteazãprintr-un spor de strãlucire.
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16 Iar ochii Doamnei care-asuprã-mi starãca ºi ’nainte, fix cu-a lor privireun semn vegheat de dulce-asens îmi darã.
19 – „Dorinþei mele,-o, fã-i curînd plinire,ferice duh – am zis –, fã proba tacã poþi rãsfrînge-n tine-a mea gîndire.”
22 Din fundu-i, de-unde pîn-atunci cînta,deºi n-o cunoºteam, acea lucoare,cum face-un om dispus a te-ajuta,
25 mi-a zis : – „În partea þãrii fãr’ de-onoare,Italia, ce zace-ntre Rialtºi muntele ce Brentei dã izvoare,
28 un deal se ’nalþã, însã nu prea ’nalt,el patrie este-acelei flacãri grelece dete-acelui loc cumplit asalt.
31 Vlãstar a fost ºi ea al mamei mele.Cuniza fui, ºi-aci-ntr-acest regat,cãci roabã fui puterii-acestei stele.
34 Ci-mi iert aici cu drag al meu pãcatsã nu mã plîng ºi rabd cu veselie,iar d-ast-al vostru vulg poate-i mirat.
37 Odorul rar, cel mai aproape mie,ursit al nostru cer sã ni-l ornezebun nume-avu, ºi, stins pîn-o sã-i fie,

19. O dã-i, ferice duh, curînd plinire (a). vr-o (a). 20. iute (a). 21. meu (a). 23. Mi-azis, deºi-mi fu nouã acea lucoare (a). 25. Un loc e-n þara (a). În mîndra parte (b).
26. un loc e-ntre (a). 28. Un deal se urcã, dar nu sue (a). 30. De unde scoborî (a).
31. ªi eu ºi el ieºim dintr-o tulpinã (a). tulpina (c). 32. Cuniza mã chema aci (a).
33. Cã astã stea m-a-nvins cu-a ei luminã (a). Cã-nvinsã fui de-a astei roþi luminã (b).
34. Ci-a sorþii mele ca (a).

16. Doamnei : Beatricei. 18. Vegheat : bine chibzuit. Asens : îngãduialã. 20. Proba : ghi-cindu-mi dorinþa. 25. Fãr’ de-onoare : extinde asupra întregii Italii apelativul pe care în
Infern (XVI, 9) îl aplicã  Florenþei. 26. Ce zace : marca trevisanã, ale cãrei margini la miazã-noapte ºi la miazãzi erau þinutul Veneþiei (Rialto, vestitul pod din Veneþia) ºi munþii Trentinuluiºi ai Cadorelui, de unde izvorãºte rîul Brenta. 28. Un deal : dealul Romano, dintre Vicenzaºi Treviso, de unde Ezzelino al III-lea (Infernul, XII, 110) porni pentru cuceririle sale printreoraºele de ºes. 29. Flacãri : fiindcã legenda spune cã atunci cînd mama era gata sã nascã, avisat cã dãdea naºtere unei flãcãri „quae comburebat totam Marchiam Trevisanam et ita fecit
sua horribili tyrannide”, dupã cum spune Pietro di Dante în comentariul sãu. 30. Asalt :pustii cu rãzboiul ºi cruzimile sale toatã regiunea. 31. Ea : flacãra, adicã Ezzelino. 32. ªi-aci :se subînþelege : „mã aflu”. 33. Puterii : înrîurirea planetei Venus. 34. Pãcat : din cauza cãruiaam fost aºezat aici ºi nu într-o sferã mai înaltã. 35. Plîng : îmi uit pãcatul, ca sã nu plîng,ceea ce ar nimici bucuria hãrãzitã în Rai sufletelor fericite. 36. D-ast- : din cauza aceasta.37. Odorul : aratã cãtre sufletul fericit care-i aproape (trubadurul Folchet din Marsilia).39. Stins : adicã bunul lui renume.
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40 avea-va suta de-ani sã se-ncinceze.Ei, vezi, de-avem de fapte-a da dovadã,ca primei vieþi ºi-a doua sã-i urmeze !
43 Ci-altfel gîndeºte azi acea grãmadãdintre-Adige ºi Taliament, alt gînd,cãci oriºicît s-o baþi nu vrea sã vadã.
46 Ci-n bãlþile Vicenþei, ºi-n curînd,schimba-i-va apa-n sînge paduanul,cãci prea-i rebel de-orice virtuþi fugînd.
49 Iar unde Sil s-uneºte cu Cagnanulse poart-un domn cu-atît de ’nalte schime,cã-i fac, spre-a-l prinde, de pe-acum arcanul !
52 Va plînge Feltro[-atît] cît face crimenemernicu-i pãstor, hain ºi-atarecã-n Malta nu va-ntra mai vrednic nime !
55 Spre-a-l încãpea pe tot ce cadã mare,ºi cîtã trudã pe-uncii-a-l cîntãritot sîngele cel ferrarez pe care
58 ãst popã nobil are-a-l dãrui,zelos spre-a fi-n partid ; ºi-acele donuriconform vieþii-acestei þãri vor fi.

40. Ãst an centesim (a). Acest centesim an (a). 43. Ci-alt gînd nu (a). 46. Ci-n sîngeva schimba, ºi încã iute (a). 47. Pe (a). 48. virtute (a). 53. Cã pentru-atari n-astat (a). 54. Cum n-a intrat mai demn în Malta (a). 58. Vrednic (a). 59. Spre-a ficirac zelos (a). Din zel de partizan (a).
40. -ncinceze : vor trece de cinci ori o sutã de ani pînã ce se va stinge faima trubaduruluiprovensal. Profeþia lui Dante a fost depãºitã de realitate, fiindcã ºi noi cunoaºtem ºi admirãmarta (nu însã ºi cruzimile împotriva albigenzilor) trubadurului provensal, care a îmbãtrînitepiscop ºi persecutor al ereticilor. 41. Dovadã : de fapte bune, dacã trebuie sã dorim a facefapte frumoase, ca sã ne bucurãm de o a doua viaþã în amintirea urmaºilor. 43. Grãmadã :în sens dispreþuitor, gloatã, prostime, care locuieºte marca trevisanã (cuprinsã între rîurileTagliamento ºi Adige). 45. S-o baþi : cu toate cã Dumnezeu a bãtut-o prin stãpînirile crude aleEzzelinilor, Scaligerilor ºi Caminensilor, totuºi n-a deschis ochii. 47. Paduanul : face aluziela rãzboiul din 1314 dintre oraºele Padova ºi Vicenza, cînd, în ziua de 18 septembrie, „pado-vanii cu toate forþele lor s-au dus la Vicenza, au luat cu asalt tîrgurile ºi au asediat oraºul”(Villani, IX, 68). 49. Unde : la Treviso, unde rîul Sile primeºte apele rîului Cagnano. 50. Undomn : Rizzardo da Camino, stãpînitorul Treviso-ului, a cãrui trufie Dante aici o înfiereazã.Schime : înfãþiºãri trufaºe. 51. Arcanul : încît chiar în momentul de faþã (acþiunea închi-puitã a poemului se petrece în 1300) li se pregãtesc curse. Cu o profeþie ex eventu Dante faceaici aluzie la moartea lui Rizzardo, care s-a întîmplat la 1312, lovit fiind prin trãdare de unþãran, pus la cale de nobilii oraºului, pe cînd juca ºah. 52. Feltro : Feltre, oraº al mãrciitrevisane, lîngã Belluno. 53. Pãstor : episcopul Alessandro Novello, care în 1314 trãdã pesurghiuniþii din Ferrara, care se adãpostiserã în palatul Episcopiei, dîndu-i pe mîna duºma-nilor lor politici. 54. Malta : turnul Maltei, lîngã Viterbo, care servea de temniþã pentruclerici. 55. A-l : cu sîngele vãrsat de-acest episcop hain. Subiectul este „tot sîngele cel ferrarez”din versul 57. Cadã : chiup, urcior mare. 56. Pe-uncii : adicã uncie cu uncie, cîntar cu cîntar.A se construi : „Ce cadã mare (ar trebui) spre a-l încãpea pe tot ºi cîtã trudã (ar trebui) sprea-l cîntãri pe uncii tot sîngele cel ferrarez...”. 58. Nobil : ironic, în înþeles mai mult de darnic(de sînge). 59. -n partid : în partidul guelf ºi ca atare partizan al regelui Robert, al cãruireprezentant în Ferrara era acel Pino della Tosa cãruia episcopul Feltrei îi dete în mînã pe
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61 Oglinzi sînt sus, iar voi le ziceþi tronuri,ce-n noi rãsfrîng judeþul vrerii sfinte,aºa cã ne par drepte-aceste zvonuri”.
64 Aici tãcu. ªi-apoi luai amintecã spre-altele s-a-ntors, cãci am vãzutcã intrã-n sfer-aºa cum fu ’nainte.
67 Ci-ntîiul foc, ce-acu mi-era ºtiut,în faþã-mi stînd lucoare-avea-n figurãca ºi-un rubin de soare strãbãtut.
70 Plãcerea-n cer le dã luminã purã,ca rîsu-aici ; dar umbra, de dureremai multã-n Iad, pe-atît se face-obscurã.
73 – „Eternul vede tot, ºi-a ta vederese-nluie-n el, încît ferice-odor,nu-þi poate-ascunde nici un fel de vrere,
76 deci vocea ta ce desfãteazã-n cortot ceru-n rînd cu-acele lãmpi divinece-ºi fac din ºase-aripi hlamida lor,
79 de ce nu vrea dorinþa sã-mi aline ?Eu nu þi-aº aºtepta sã-ntrebi cuvîntul,în tine de-aº vedea cum vezi tu-n mine.”
82 – „Bazinul cel mai larg – aºa deci sfîntulvorbi-ncepînd – ce apa-n el cuprinde,afar’ de-acel ce-ncunjurã pãmîntul,

68. fãpturã (a). 72. Ci-n iad, pecît durere (a). 82. Acel bazin, aºa-nceput-a sfîntul (a).
83. Ce-ntr-însul (a). 84. Po. În care lacul cel în larg (a).
bieþii ferrarezi surghiuniþi. Donuri : daruri sîngeroase. 60. Vieþii : obiceiurilor, moravurilor.61. Oglinzi : îngeri aparþinînd celei de-a treia stihii (a tronurilor), numiþi astfel (oglinzi) deDante fiindcã reflectã lumina lui Dumnezeu ºi o transmit sufletelor fericite. Nici o miraredeci cã Cunizza prevede faptele ce se vor întîmpla : ea le vede în Dumnezeu. Tronuri : „Troni
dicuntur secundum Gregorium per quos Deus sua judicia exercet ; accipiunt enim divinas
illuminationes per convenientiam et immediate” (Summa theologica, VIII, 6). 62. Judeþul :judecata. 63. Zvonuri : aceste veºti, prevestiri ale mele. 65. Altele : alte lucruri, altceva.66. Sfer- : rotirea în care era mai înainte. 67. -ntîiul : celãlalt foc (suflet fericit) de care a fostvorba, adicã Folchet din Marsilia. Acu : dupã cuvintele Cunizzei. 70. Plãcerea : Dante vreasã ne explice cã, dupã cum plãcerea ne produce aici (pe pãmînt) rîsul, tot aºa în cer semanifestã prin luminã ; în Iad însã durerea se manifestã prin mai multã întunecare a feþeicelor chinuiþi. 73. Eternul : Dumnezeu. 74. Se-nluie : se adînceºte în el, adicã în Dumnezeu.Odor : Dante se adreseazã lui Folchetto. Sensul general este : „Dacã Dumnezeu vede tot, ºitu îþi aþinteºti privirea în El, cum nu vezi dorinþa ce o am de a ºti cine eºti ?”. 76. Vocea ta :cu toate cã Dante nu ºtie încã cu cine are a face, cuvintele lui, care insistã într-un felneobiºnuit asupra cîntecului nespus de dulce al acestui suflet fericit, ne prevestesc cã bã-nuieºte a fi în faþa unui poet care ºi în cer cîntã mai frumos decît celelalte suflete fericite.77. Lãmpi : serafimii, pe care Isaia (VI, 2) ni-i reprezintã cu ºase aripi : „Serafimii stãteaudeasupra lui ºi fiecare avea ºase aripi : cu douã ºi-acopereau faþa, cu douã ºi-acopereaupicioarele ºi cu douã zburau”. 80. Cuvîntul : a se construi : „Eu nu þi-aº aºtepta cuvîntulsã-ntrebi”. 82. Bazinul : cea mai mare albie a Mãrii Mediterane. 84. De-acel : oceanul, adicãbazinul oceanului.



DIVINA COMEDIE

564

85 spre soare-ntre potrivnici þãrmi se-ntindeaºa de mult, cã face meridianacolo unde-al zilei fapt s-aprinde.
88 Acestei vãi îi fui eu riveranîn stînga Macrei care-n scurta-i caledesparte genovezul de toscan.
91 Spre-apus ºi zori aproape-au zãri egaleBugia-n sud ºi-oraºul de-unde fuiºi-al cãrui port vãzui de sînge-o vale.
94 ªi Folco m-a numit poporul cuiºtiut i-am fost, ºi-acestei lumi rotundeîi dau tiparul ce din ea-l avui.
97 N-a ars nici Dida-n flacãri furibunde,mîhnind pe soþ ºi pe Creuse-odatã,ca mine-n timpul cît avui ce tunde,
100 nici fata din Rodope cea-nºelatãde-al ei Demofoon, nici scos din fireHercul de-a regelui Tesaliei fatã.

87. Cu punctul (a). 96. Al meu tipar, cum eu din ea-l avui (a). 99. Ca mine,-atît cîtpãrului convine (a).

85. Spre soare : cãtre rãsãrit. Potrivnici : þãrmii Europei ºi ai Africii, opuºi unii altora.86. Meridian : spaþiu de 90° (dupã greºita geografie medievalã), aºa cã cercul care la început,adicã înaintea rãsãritului soarelui, arãta orizontul acum devine pentru el cercul meridian.89. Stînga Macrei : la Marsilia (în Provenþa), la vestul Macrei, rîul care desparte þinutulGenovei (Liguria) de cel al Toscanei. 91. Zãri egale : deci sînt pe acelaºi meridian. 92. Bugia :oraº din Algeria vizavi de Marsilia, patria lui Folchet, pe celãlalt mal al Mediteranei. 93. Desînge : face aluzie la bãtãlia navalã care a avut loc în apele Marsiliei sub comanda lui Brutus(Cezar, De bello civili, 4), trimis de Cezar ca sã cucereascã oraºul, ºi la mãcelul prin careportul fu schimbat într-o vale de sînge. Cf. Lucan, Pharsalia, III, 572 : „Cruor altus in undis
spumat et abducti concreto sanguine fluctus”. 94. Folco : Folchet din Marsilia (prov. Folquet
de Marselha). Faimosul trubadur provensal din secolul al XII-lea s-a nãscut dintr-un negustordin Genova statornicit în Marsilia, de la care a moºtenit multe bogãþii. A fost la curtearegelui Richard al Angliei, a contelui Ramon de Toloza ºi a lui Barral din Marsilia. Un vechicomentator (Ottimo) al poemei ni-l aratã „frumos la trup, vorbitor împodobit, dãruitor, curteanºi înflãcãrat în iubire, dar discret ºi înþelept”. A iubit, dupã moda timpului, soþiile protectorilorlui, vicontesa Adelaide de Barral ºi soþia lui Wilhelm de Montpellier. Îmbãtrînind, s-a cãlu-gãrit la mînãstirea Cisterciensilor ºi în aceastã nouã îndeletnicire a fost drag unor oamenide seamã, ca Sfîntul Dominic ºi papa Inocenþiu al IV-lea. Ales (1201) stareþ al mînãstiriide la Terreneuve ºi mai pe urmã episcop al Marsiliei (1205), a fost pomenit de Dante în
De vulgari eloquentia (II, 6) ºi de Petrarca în Trionfo d’Amore ca unul din cei mai iscusiþitrubaduri. 95. Lumi : planetei Venus. 96. Tiparul : pecetea luminii mele, dupã cum eu înlume am primit înrîurirea ei, fiind aplecat cãtre dragoste. 98. Soþ : Sicheu. Creusa : soþia luiEnea. E vorba, fireºte de amintirea lor. 99. Ce tunde : pînã cînd am fost tînãr, cu pletebogate. 100. Fata : Phyllis, nãscutã în Tracia, la poalele muntelui Rodope, care, de teamãsã nu fie trãdatã de Demophoon, fiul lui Teseu (Infernul, IX, 54), s-a omorît. Cf. Ovidiu,
Heroides, II, 63 ºi urm. 102. Hercul : care, îndrãgostindu-se de frumoasa Iole, fiica regeluiEuritos al Tesaliei, a provocat rãzbunarea soþiei Deianira (Cf. Infernul, XII, 67), care îi tri-mise darul fatal al cãmãºii lui Nes. Cf. Ovidiu, Heroides, IX, 5 ºi urm. ºi Metamorphoses, IX,186 ºi urm.
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103 N-avem cãinþe-aici, numai zîmbire,nu de pãcat, cãci el din gînd ni-e scos,ci de prevãzu-acel ce rînduieºte.
106 Aici al artei mare ºi frumosefect îl vezi ; aici discerni un Bineprin cari-aceºti de sus lucreazã-n jos.
109 Dar toate-a tale vreri spre-a-þi fi deplinece-n sfera noastr-aici þi se iscarãse cade-a mai vorbi ºi-altfel cu tine.
112 Tu vrei sã ºtii ce duh e, aºadarã,în focu-acest vecin ce schinteiazãca razele de soare-n apa clarã.
115 Sã ºtii cã-n pacea lui se desfãteazãRahab, ce-aci-ntr-a noastrã stea primitã,în cel mai mare grad ni-l sigileazã.
118 În ceru-acesta-n care-i vîrfuitãa Terrei umbrã, cea dintîi fu eaprin marea-nvingere-a lui Crist suitã.
121 Fu just ca-ntr-una dintre roþi s-o iaca drept trofeu a-nvingerii cei sfinteprin mîini ce crucea-n cuie le þinea
124 cã-n sfînta þarã, mergerii ’naintelui Iosua ea primul fir i-l toarse –ci-acestea Papei nu-i prea stau aminte !
127 Oraºul tãu, clãdit de-acel ce-ntoarsepãrintelui sãu dosu-n primul zel,ºi-a cãrui pizm-atîta plîns ne stoarse,

104. urzeºte (a). 105. Ci cum Prevãzu-urzeºte,-mparte mîntuire (a). 122. Ce smuls-afost prin pãlmi bãtute-n cuie (a). Am trecut în text varianta (a) din cauza rimei.
103. Cãinþe : fiindcã altfel n-am mai fi suflete fericite. 105. Prevãzu- : Providenþa luiDumnezeu, care a orînduit ca ºi sufletele care au suferit influenþele cerurilor sã se poatãridica la o viaþã virtuoasã. 106. Artei mare : a lui Dumnezeu. 108. De sus : cerurile careinfluenþeazã asupra pãmîntului (în jos). 116. Rahab : Rahav, meretricea din Ierihon, care aprotejat pe trimiºii lui Iosua în Pãmîntul Fãgãduinþei ºi din cauza aceasta a fost cruþatã înmãcelul ce a urmat cuceririi. Cf. Iosua, II, 1 : „Cei doi oameni au plecat ºi au ajuns în casaunei curve, care s-a chemat Rahav, ºi s-au culcat acolo”. Pãrinþii ºi exegeþii socotesc Rahavca simbol al Bisericii. Cf. Sfîntul Pavel, Epistola cãtre Evrei, XI, 31 : „Prin credinþã n-a pieritcurva Rahav împreunã cu rãzvrãtiþii, pentru cã gãzduise iscoadele cu bunãvoinþã”.118. Vîrfuitã : Rahav a fost ridicatã în acest cer (al lui Venus) unde, dupã sistemul ptolemaic,se terminã vîrful conului de umbrã al Pãmîntului, mai înainte decît oricare alt suflet fericit,atunci cînd Isus s-a coborît în Limb (cf. Infernul, IV, 52 ºi urm.) ºi a scos de acolo sufletelepatriarhilor. 120. Marea-nvingere : sfãrîmarea porþilor Iadului ºi coborîrea lui Isus în Limb.123. Prin mîini : prin rãstignirea Lui. 125. Ea : Rahav. A se construi : „Ca ea (Rahav) toarseprimul fir (fãcu începutul) mergerii înaintea lui Iosua în Þara Sfîntã”. 126. Aminte : fiindcãlasã Sfîntul Mormînt în stãpînirea necredincioºilor. 127. Oraºul : Florenþa. Folchet se adre-seazã aici lui Dante. Acel : Lucifer, necuratul. Cf. Infernul, I, 111. 129. Ne : nouã, sufletelor
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130 produce blãstematul crin acelce-a dus [ºi oi] ºi miei pe-un drum nebun,fãcînd pãstor pe-un lup, ºi pentru el
133 pe marii doctori nici un preþ nu pun,nu vreau scripturi, ci numa-n decretalefac studii-aºa cum marginile-o spun,
136 ºi papi ºi popi cu-acestea fac parale !Lor nu spre Nazaret le zboarã gîndul,spre care-n zbor Gavril fãcut-a cale.
139 Dar Vaticanul ºi-alte pãrþi de-a rîndulalese-n Roma, foste cimiteriicelor ce s-au luptat pe Petru-urmîndu-l,
142 vor fi-n curînd scãpate de-adulterii.”

131. pe cãi nebune (a). 133. Pe sfînta Tale azi... preþ (a). 134. Nici pe... (a). 135. mar-ginea le-o (a). 141. Al celor (a).
fericite. 130. Blãstematul crin : florinul de aur care a scos lumea din fire, orbind întreagaturmã creºtinã ºi transformînd în lup pe pãstorul ei (papa). 134. Decretale : cãrþile de dreptcanonic, „ºtiinþã – spune Iacopo della Lana – lucrativã ºi ruºinoasã, prin care orice lucru sepoate susþine”. 135. Marginile : murdare din prea multã întrebuinþare ºi pline de adnotãri.138. Spre care : unde Arhanghelul Gavril deschise aripile pentru Buna-Vestire. 140. Cimi-terii : fiindcã acolo sînt mormintele sfinþilor mucenici. 142. Adulterii : nelegiuitã împreunarea puterii spirituale cu cea temporalã.



PARADISUL

567

1 În Fiul sãu privind cu-acea iubirece ºi-unul ºi-altu-apururi o stîrneºte,puterea primã cea fãr’ de rostire,
4 tot ce prin ochi ºi minte ne roteºtecrea, cu-atîta curs cã nu cuteazãsã nu-l admire-acel care-l priveºte.
7 Cu mine-n sus tu ochii-i îndrepteazã,creºtine,-acum spre cer, s-aflãm o parteîn care-un cerc cu-alt cerc se-ncruciºeazã.
10 ªi-admiri acolo rostul sfintei artea maistrului ce-n ea gãsi plãcereaºa cã-n veci el ochii nu-i desparte.
13 ªi vezi de-aici pieziºa lui cãderede-a lungul sãu planete cum le mutãspre-a fi de ajutor oricui li-l cere.

Cîntul X
Cerul al patrulea, al Soarelui  :sufletele înþelepte

Orînduirea creativã (1-27)  Cãtre cerulSoarelui, unde sînt sufletele teologilor (28-63)
 Sfîntul Toma ºi prima cununã luminoasã(64-148)

1. cu-amorul care (a). 3. nume n-are (a). 4. Prin minte-ne ºi ochii (a). 5. Crea cu-atîtacurs tot ce roteºte (a). 8. spre-aceea (c). 12. Încît de ea-n etern nu se desparte (a).
15. a-ntinde un ajutor (a).
1. Acea iubire : Sfîntul Duh, care, dupã teologia catolicã, purcede egal ºi de la Tatãl, ºi dela Fiul. 3. Puterea primã : Dumnezeu. Sensul general este : „Dumnezeu, privind în Fiul sãucu acea iubire (Duhul Sfînt) care purcede deopotrivã dintr-unul ºi dintr-altul, a creat tot cepercepem cu mintea ºi vedem cu ochii, ceea ce constituie o rînduialã atît de frumoasã, cã oriºi-cine trebuie s-o admire”. 4. Roteºte : orice lucru ce poate fi conþinut în spaþiu sau în minte.7. -n sus : „intrînd în cerul Soarelui, unde propriu-zis începe desãvîrºirea Raiului, Danteîndeamnã pe cititor sã se ridice cu el la contemplarea acestei arãtãri a elementului divin încreaþie” (Del Lungo). 9. Un cerc : cercul ecuatorial (sau diurn), care merge de la rãsãrit laapus. Alt cerc : cercul zodiacal sau planetar, care se miºcã de la apus spre rãsãrit. Cu aceastãperifrazã astronomicã Dante vrea sã arate Soarele care era atunci în zodia Berbecului (echi-nocþiul de primãvarã), unde, ca ºi în cea a Balanþei (echinocþiul de toamnã), dupã principiilesistemului ptolemaic, cele douã miºcãri opuse ale cercului ecuatorial ºi zodiacal se încruci-ºeazã. 12. Desparte : din opera lui, pe care o priveºte cu satisfacþie ºi o înzestreazã cuvigilenþa sa necurmatã (Providenþa). 13. Lui : a cercului zodiacal care, faþã cu cel ecuatorial,este pieziº. Cãdere : miºcarea zodiacului, care, transportînd cu sine planetele ºi apropiindu-lepe rînd de pãmînt, ajutã pe oricine are nevoie de influenþa lor.
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16 Iar calea lor de n-ar fi abãtutã,putere multã-n cer ar fi prisosºi-orice putere jos ca ºi pierdutã.
19 De-ar fi, puþin ori mult, deci clinu-i scosdin dreptu-i drum, smintit ar fi, vezi bine,al lumii curs întreg, ºi sus ºi jos.
22 Tu stai acum pe banca ta, creºtine,gustînd în gînd din primul prînz, de vreivoios mult timp sã nu simþi trudã-n tine.
25 Þi-am pus pe masã ºi tu poþi sã iei,cãci grija mie-ntreagã mi-o conjurãmateria mea ce rob mã face-al ei.
28 Supremul serv în veºnica naturãce-mprimã lumii-a cerului virtute,ºi-a sa luminã-i vremilor mãsurã,
31 prin punctele ce le fãcui ºtiutemai sus, unit rotea-n spiralele prin careieºind se-ntoarce zi de zi mai iute.
34 Iar eu eram cu el. Ci-a mea urcareeu n-o simþii, precum de-un gînd al luinu ºtie-un om nimic, cît timp nu-l are.
37 Beatrice e, din cauza cãrei suiatît de iute pe-a virtuþii scarãcã-n actul sãu de timp nevoie nu-i.
40 Ce-aprinºi aceºtia trebuiau sã parã,ce-ntr-astã stea sînt drepþii sãi erezi !Nu prin colori, ci prin lumina clarã !

16. -n clin fãcutã (a). 18. putinþa (a). 21. Întreg al lumii curs, (a). 23. de-þi place (a).gustînd aperitivul dat (b). 25. ºi tu ia-n pace (a). 28. crainic (a).
16. Abãtutã : pieziºã. 17. Prisos : inutil, fiindcã puþin ar putea sã influenþeze asupra lucrurilorpãmînteºti. 19. Clinu-i : înclinaþia zodiacului. 20. Smintit : defectuos. 23. Primul prînz :reflectînd asupra acestui mare argument al orînduirii creaþiei, despre care þi-am dat aici omicã probã. 24. Trudã : dacã vrei sã fii satisfãcut înainte de a fi obosit. 25. Pe masã : þi-amdat putinþa sã înþelegi mai departe, fãrã sã mã opresc mai mult asupra unei teme atît delargi, ceea ce-mi este oprit de grija pe care mi-o dã materia poemului al cãrui rob sînt. Cualte cuvinte : mai am atît de multe ºi grele lucruri de spus, cã n-am timp sã mã opresc preamult asupra acestui argument al orînduirii Universului. Þi-am arãtat drumul, urmeazã-lacum singur. 31. Punctele : echinocþiale cînd Soarele se gãseºte în zodiile Berbecului ºiBalanþei. 32. Spiralele : dupã sistemul ptolemaic, Soarele trece de la un tropic la altul (aicide la tropicul Capricornului la tropicul Cancerului) prin niºte spirale, cînd, între solstiþiul deiarnã ºi cel de varã, zilele se mãresc ºi soarele rãsare tot mai devreme. 33. Se-ntoarce : sãlumineze pãmîntul. 34. Cu el : fiindcã se gãsea printre sufletele teologilor care se aratã tocmaiîn cerul Soarelui. 37. Beatrice : nu numai în înþelesul literal, dar ºi în cel alegoric al teologieicare cãlãuzeºte din bine tot în mai bine sufletul omenesc. Urcarea lui Dante în cerul Soareluireprezintã deci un progres datorat ei. 40. Ce-aprinºi : a se construi : „ce trebuiau sã parãaprinºi, nu prin culori, ci prin luminã clarã, aceºtia ce sînt drepþii sãi erezi într-astã stea”.41. Erezi : moºtenitori ai luminii ºtiinþei dumnezeieºti (teologia) simbolizate prin Soare,unde sînt adãpostite sufletele teologilor. 42. Colori : Dante voieºte sã spunã cã sufletele
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43 De-aº pune minte ºi-artã ºi dovezide duh oricît, eu nu þi-i pot descriedar poþi ºi crede ºi-a dori sã-i vezi.
46 Spre-atît de sus de n-avem fantaziede-ajuns, sã nu te miri, cã nu-i putinþãce-i peste soare-umanul ochi sã ºtie.
49 Atare-i deci a patra locuinþãa Tatãlui ce-o satur-arãtîndcum ia din El ºi Fiu ºi Duh fiinþã.
52 Iar Doamna mea : – „Dã graþie-acum, zicînd,dã Soarelui cel nevãzut, El careîn ãst vãzut te-aduse binevrînd”.
55 N-a fost dispus vrun suflet spre mai mareevlavie,-ori mai plecat spre Dumnezeu,din cît putu cu-ntreaga sa-ncordare,
58 precum am fost la vorba Doamnei eu,ºi-atît de-adîncã-n el iubirea-mi fusecã Doamna mi-a pierit din gîndul meu.
61 Dar ea zîmbi cu drag, cãci îi plãcuseuitarea mea, iar dulcii ochi zîmbindspre multe-obiecte-unita minte-mi duse.
64 ªi multe vii splendori vãzui venind,ºi-un centru-avînd în noi, formau cununã,mai dulci în glas decît în chip lucind.

46. Sã nu te miri cã n-avem fantazie/ De-ajuns (a). 52. Cînd (a). 55. Nicicînd (a).
58. Nu fu cum fu (a). 61. cãci dragã-i fuse (a). nu-i displãcu (c). 65. cum cercs-adunã (a).
teologilor se desprindeau din fundul luminos al Soarelui nu fiindcã erau colorate deosebit, cinumai printr-o strãlucire mai vie. 44. Duh : dovezi meºteºugite. 45. Crede : fiindcã din punctde vedere logic nu poate fi altfel. 46. Spre-atît : a se construi : „Sã nu te miri de n-avemfantezie de ajuns, spre atît de sus, cã nu-i cu putinþã sãrmanul ochi sã ºtie ce-i peste soare”.Fantazie : fantezia lucreazã ceea ce îi oferã simþurile, ºi pe pãmînt ochiul omului nu se poatefixa asupra soarelui. N-a vãzut vreodatã o luminã mai intensã ºi deci nu poate s-o imagineze.49. Locuinþa : cerul Soarelui, locuinþa teologilor, a cãror sete de adevãr Dumnezeu o saturãarãtîndu-le cît se poate de clar (fiindcã o vãd în El) taina cea mai grea ºi cu neputinþã delãmurit cu argumente omeneºti, adicã cum genereazã pe Fiul ºi din amîndoi (Tatãl ºi Fiul) purcedeDuhul Sfînt. 52. Dã graþie : mulþumeºte. 53. Nevãzut : Dumnezeu, întrucît lumineazã minþileîngereºti, dupã cum soarele fizic (ãst vãzut) cerul ºi pãmîntul. 54. Binevrînd : cu darul decare te-a crezut demn. 57. Putu : se referã la „suflet” din versul 55. 59. -n el : în Dumnezeu.60. Pierit : am uitat ºi de prezenþa Beatricei. Aº vedea aici un înþeles simbolic : teologia este,desigur, ceva foarte frumos, cea mai nobilã dintre ºtiinþe ºi care le cuprinde pe toate celelalte,dar Dumnezeu e, fireºte, superior ºi mai demn de a fi iubit decît teologia, lucru pe care parcãîl uitã teologii ! Nimeni mai mult ca Dante n-a iubit, aproape cu patimã, cercetarea adevãrului,atît a celui sacru, cît ºi a celui profan. Însã a ºi înþeles cã, fãrã iubire, inteligenþa, mai alesîn cele sfinte, este foarte expusã sã dea greº. Deci, dupã cum a înfierat pe acei clerici carese ocupau mai mult cu decretele ºi cu dreptul canonic, aici în chip discret ºi alegoric pune peseama teologiei abuzul de speculaþii necãlãuzite de lumina iubirii lui Dumnezeu. 62. Dulciiochi : construcþie neobiºnuitã, dar puternicã ºi frumoasã, în loc de : „zîmbind din dulcii-iochi”. 63. Multe : sufletele fericite din cerul Soarelui, care, bucurîndu-se de rîsul Beatricei,se fãcurã mai luminoase. Unita : concentratã în viziunea lui Dumnezeu. 65. Centru : dansau



DIVINA COMEDIE

570

67 Aºa vedem încins-a nopþii lunãadeseori cînd zãrile-aburoasepãstreaz-un cerc ce-l face-a ei cununã.
70 O, multe-s gemme-atîta de frumoase,ºi scumpe curtea, de-unde vin, le are,încît din þara lor nu pot fi scoase !
73 Iar cîntu-acestor facle-a fost atarec-aºteapt-un mut spre-a-i fi de-acolo solul,acel ce-aripi sã zboare-acolo n-are.
76 ªi-aºa cîntînd, ºi-n jurul nostru-ocolulfãcîndu-l triplu, sorii-acei de foc,asemeni stelelor ce-aproape-au polul :
79 pãreau femei cari nu spre-a sta pe locci-n dans o clip-atenþia le-opreºtespre-a prinde noul tact al altui joc,
82 ºi-un duh simþii din roatã cã-mi vorbeºte :– „Cînd raza graþiei, de-unde-n veci s-aprindeamorul viu ce-arzînd prin sineºi creºte,
85 multiplu-n tine-atît de mult se-ntindeîncît te urcã-n sus pe scãri pe carefãr-a se-ntoarce nimeni nu descinde ;

68. vapori s-adunã (b). 69. ce-i face-n jur (a). 70-71. O, curte de-unde eu sosesc,frumoase/ ªi scumpe geme are (a). 74-77. C-aºtepþi un mut, spre-a-þi fi sol/ de nusbori spre ceruri/ Apoi, cîntînd, în juru/ De trei ori dîndu-l zori (b). 75. Acel ce n-arearipi spre cer ºi el (a). 81. tact schimbat (a). 84. ce-apoi multiplu (a). 85. Iubind,în tine (a).
în jurul nostru, rotindu-se în aer, în formã de cununã luminoasã. 67. Aºa : Dante comparãcununa luminoasã a teologilor cu haloul ce-ncinge luna în serile umede. 69. Pãstreaz- : prinrazele pe care parcã le reþine. Ce-l face : din care îºi face. 70. Gemme : italienism, nestemate.E vorba, fireºte, de splendorile sufletelor fericite. 71. Scumpe : a se construi : „ªi curtea deunde vin le are scumpe (le preþuieºte)”. 72. Þara lor : fiindcã nu se pot aduce pe pãmînt, nicimãcar prin descriere, fiind superioare oricãrei închipuiri. 74. Un mut : cîntecul acelor sufletefericite era atît de melodios, încît cine n-are putere sã se ridice cu ajutorul harului dumne-zeiesc acolo sus în Rai poate s-aºtepte ca un mut sã i le explice. 77. Triplu : învîrtindu-ne îndans de trei ori împrejurul nostru. 78. Aproape : fiindcã raza cercului de rotire a dansuluiparadisiac este micã. 79. Femei : a se construi : „Pãreau femei (pe) care atenþia le opreºte oclipã în dans, nu spre a sta pe loc (pentru a sfîrºi jocul), ci spre a prinde noul tact al altui joc(spre a prinde tactul unui nou ritm muzical)”. 84. Amorul : sfînta iubire faþã de Dumnezeuºi cãtre aproapele ; acea iubire care, pe urmã, arzînd, dãinuieºte în inimã ºi, exercitîndu-seîn actele ei, devine tot mai mare pentru harul nou, pe care îl cheamã asupra ei. Prin sineºi :iubirea nu poate sã creascã decît tot prin iubire. 85. Se-ntinde : subiectul este tot „razagraþiei” din versul 83. 86. -n sus : în Rai. Scãri : diferitele planete unde (tot ºezînd ele înEmpireu) sufletele fericite se aratã lui Dante, spre a-i da o imagine sensibilã a locului pe careîl ocupã în ierarhia Paradisului. 87. -ntoarce : oriºicine s-a bucurat de harul dumnezeiesc ºia fost o datã în Rai nu se coboarã din el decît pentru a se reîntoarce. Sensul general este :„Fiindcã în tine raza harului e vizibilã prin faptul cã Dumnezeu þi-a îngãduit aceastã cãlãtoriecu totul excepþionalã în regiunile de dincolo de mormînt, nimeni din noi n-ar putea sã-þi negeinformaþiile pe care ni le ceri, fie chiar numai în gînd”.
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88 acel ce-ar vrea sã-þi nege-n setea-þi marepãharul sãu de vin, el liber nu ecum nu-i nici rîul ce nu curge-n mare.
91 Ce flori orneazã, vrei [acum] sã-þi spuie,al nostru cer privit cu ’namoratepriviri de Doamna ce spre cer te suie.
94 Eu fui un miel al turmei lãudatece-o duce Dominic pe-un drum senince-ngraºã mult pe cel ce nu s-abate.
97 Acest ce-n dreapta mea mi-e mai vecinmaestru-mi fu ºi soþ, ºi mare-i zice,ºi-Albert a fost ; eu Toma sînt, d’Aquin.
100 De vrei ca sã-i cunoºti pe toþi de-aice,mergînd îi voi numi, iar tu urmeazãcu ochii-n jur cununa-ne ferice.
103 Graþian a treia faclã ne-o orneazãacel ce-n drepturi ne-a fãcut uºoarãcãrarea-ncît tot Raiul jubileazã.
106 În corul nostru-a patra fãclioarãfu Petru cel ce ºi-a jertfit voios,ca vãduva pe-altar a sa comoarã.
109 Al cincilea-ntre noi, cel mai frumos,respir-atît amor cã toþi au setes-audã ºtiri de el în lume jos.
112 În el e ’naltul duh cui i se deteatîta minte, cã de-i sfînt ce-i sfîntn-a fost alt om ºtiind mai mari secrete.

90. Cum nu-i un rãu ce n-are drum (a). 114. s-arete (a).
89. Liber : trebuie sã-þi satisfacã dorinþa ta printr-o necesitate egalã cu aceea prin care rîuleste silit sã curgã în mare. 91. Ce flori : a se înþelege : „ce flori îl orneazã... pe al nostru cer”.94. Miel : cãlugãr din ordinul dominican. 96. -ngraºã : fireºte, alegoric, din har dumnezeiesc.98. Soþ : tovarãº din ordinul dominican. Mare : Magnus. 99. Albert : Albertus Magnus, zisdin Colonia, fiindcã acolo a predat teologia mulþi ani. A trãit de la 1193 la 1280. La Coloniaa avut de ºcolar pe Sfîntul Toma de Aquino. Faima lui a fost mare în Evul Mediu ºi dãinuieºteºi astãzi printre teologi ºi filosofi, mai ales neoscolastici, aproape tot atît de mare ca ºi aceeaa Sfîntului Toma. Contemporanii l-au numit doctor universalis. Toma... d’Aquin : Tommasod’Aquino, din conþii d’Aquino, s-a nãscut la Roccasecca, cam pe la 1227 ºi a murit în martie1274. A predat cursuri la Colonia, Paris ºi Neapole ºi este socotit drept cel mai mare dintreteologii medievali. 103. Graþian : monah benedictin nãscut la Chiusi în secolul al XII-lea ºiîntemeietor al dreptului canonic. 107. Petru : Pier Lombardo din Lomellogno, aproape deNovara (Piemont), nãscut pe la începutul secolului al XII-lea. A învãþat în ºcolile teologice dinReims ºi Paris ºi a scris cele patru cãrþi Sententiarum, foarte apreciate ºi astãzi de teologi.În prologul acestei cãrþi spune cã o va oferi Bisericii, dupã cum vãduva sãracã oferea Domnuluiprinosul sãu (Vezi Luca, XXI, 1 ºi urm.). 110. Amor : e vorba de Solomon ºi se face aluzie la
Cîntarea Cîntãrilor, în care interpreþii cred cã e prevãzutã ºi cîntatã iubirea între Bisericãºi Isus. 111. ªtiri : fiindcã era îndoialã dacã se gãsea în Rai ori nu.
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115 Apoi vezi facla cea ce pe pãmînt,om viu fiind, vãzu-n adînc divinanaturã-n primi, ºi-a[l] lor aºezãmînt.
118 Într-alt un foc mai mic ne e luminaºi-al vremilor creºtine-i advocatacel ce-a dat lui Augustin latina.
121 Al minþii ochi avîndu-l îndreptatdin faclã-n faclã precum mergi cu minela facl-a opta tu vei sta-nsetat ;
124 În ea-i ferice de supremul Bineînalta minte ce-arãtã falaceaceastã lume-oricui ascultã bine.
127 Gonit din trupul sãu acesta zacesub Cerul-de-aur, de-unde acest Pãrintedin chin ºi-exil veni-ntr-aceastã pace.
130 Priveºte-n focul lor pe-nflãcãraþiiIsidor, Beda ºi Rihard ce fumai mult decît un om în contemplaþii.

120. Din carele-au aprins (a). 125. spirit (a). 127-128. Sub cerul-de-aur trupul sãuîi zace din care-a fost gonit (A). Am trecut în text varianta (b) pentru completareastrofei. 128. disgraþii (a). Acest Pãrinte (a). 132. sfinte (a).

115. Facla cea : sufletul teologului Dionisie Areopagitul, convertit la creºtinism de SfîntulPavel (Faptele Apostolilor, XVII, 34). Dupã cum spune tradiþia, a fost primul episcop al Atenei,unde a ºi suferit martiriul. Opera lui mai de seamã e socotitã tratatul De coelesti hierarchia,în care se ocupã cu denumirea ºi împãrþirea stihiilor ºi corurilor îngereºti. 117. Primi : îngerii,care au fost creaþi cei dintîi, împreunã cu cerurile. 119. Advocat : Paul Orosius, din Lusitania,care a trãit la -nceputul secolului al V-lea d.Cr. În opera lui Historia adversus paganos, scrisãdin îndemnul Sfîntului Augustin, Orosius a fost cu adevãrat avocatul desãvîrºit al creº-tinismului împotriva învinuirilor adversarilor sãi. 120. Latina : în înþelesul medieval de limbãliterarã – cuvînt, raþionament –, cum este chiar întrebuinþat aici. Cred, cu Del Lungo, cãacest pasaj trebuie interpretat în sensul cã Sfîntul Augustin s-a folosit de opera lui Orosiusîn scrierile sale. Alþii (Passerini, Steiner, Torraca) interpreteazã în sensul cã Sfîntul Augustindãdu lui Orosius sarcina de a scrie sus-numitul tratat ca sã-i serveascã de sprijin pentrumarea sa operã De civitate Dei. 123. -nsetat : dornic de a ºti cine se ascunde în ea. 125. Minte :Anicius Manlius Torquatus Severinus Boetius, senator roman ºi filosof celebru, autor al foartecunoscutului tratat prea rãspîndit în Evul Mediu, De consolatione philosophiae. Nãscut laRoma în anul 455, a trãit pe vremea lui Teodoric. Numit consul în anul 510, a cãzut în diz-graþia regelui, care l-a întemniþat într-un turn, lîngã Pavia, unde a ºi murit, cam pe laanul 524. Falace : face aluzii la tratatul De consolatione philosophiae. 127. Cerul-de-aur :biserica San Pietro in Ciel d’oro din Pavia. 131. Isidor : Isidor din Sevilla, nãscut pe la 570ºi mort în 636. Fiind unul din cei mai învãþaþi oameni din Evul Mediu, a scris o vestitãenciclopedie, Originum sive etymologiarum, care conþine expunerea celor ºapte arte liberale,a medicinii, a dreptului ºi a istoriei bisericeºti. Beda : cunoscutul teolog ºi filosof dinWearmouth, în Northumberland (Anglia), nãscut în 670 ºi mort în 734. Rihard : Richard deSaint Victor, faimosul doctor în teologie din secolul al XII-lea, autorul operei Magnus
Contemplator. S-a nãscut în Scoþia, dar a învãþat la Paris, în mînãstirea Sfîntul Victor, deunde ºi-a luat ºi numele. 132. Contemplaþii : speculaþii filosofice.
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133 Iar de-unde te re-ntorci spre mine-acue focul celui ce-ntr-atît de susegîndiri trãind, tîrzie moarte-avu.
136 Sigier, eterna facl-acesta fuseºi ’nalte veritãþi prin urgisitacetire-n strada paielor propuse”.
139 De-aici, precum un ornic, cînd invitãmireasa lui Cristos de se gãteºtepe mire-a-l saluta, spre-a fi iubitã,
142 o parte trage pe-alta ºi-o urneºteºi dulce-astfel sunînd tintinul lui,ca sufletul dispus þi se topeºte,
145 ºi corul glorios aºa-l vãzuirotind, ºi-un glas ºi-alt glas ºi-al tuturoracu-acea dulcoare ce nu pot s-o spui
148 decît în cer unde-i eternã hora.

138. în drum cu pae (a). 143. ºi-ºi suna dulce astfel (a). 144. Ca-n cer dispuºi (a).
133. Re-ntorci : fiind cel din urmã, ochii lui Dante se întorc de la el cãtre Sfîntul Toma cucare vorbeºte. 134. Atît de suse : atît de înalte. Cu alte cuvinte : lui Sigier, trãind în gîndiriatît înalte cum sînt speculaþiile teologice, i se pãru cã moartea a venit prea repede, înaintede a le fi putut desãvîrºi. 136. Sigier : Sigier din Brabant, filosof averroist ºi adversar alSfîntului Toma. A fost profesor la Universitatea din Paris, care se afla pe atunci în Rue au
Fouarre. 139. Un ornic : cînd Sfîntul Toma îºi sfîrºeºte cuvintele, sufletele fericite, ce compuncununa de fãclii, încep sã cînte atît de dulce, ca un ceasornic care, sunînd dis-de-dimineaþã,cheamã pe credincioºi sã cînte laude lui Dumnezeu la utrenie. Trebuie sã înþelegem, fireºte,cã Dante face aluzie la unul din acele complicate ceasornice medievale care bãteau oreleprin note muzicale. 140. Mireasa : Biserica. 141. Mire : Isus Cristos. Saluta : în text :„mattinare”, de unde vine ºi cuvîntul mattinata, cîntecul de dimineaþã al tinerilor pe subferestrele iubitei, tot aºa dupã cum seara se fãceau, ºi se mai fac, serenate. În Evul Mediu,ivirea zorilor era vestitã de pãzitorul (gaita) pe care în albe-le mai vechi latineºti îl gãsimnumit spiculator. El suna lung dintr-un corn, dînd astfel semnalul cã ziua civilã începe. Dupãacest obicei, autorii acelui gen de liricã medievalã ce se cheamã alba ºi care consistã dintr-undialog între iubitul care doarme cu iubita ºi prietenul ce pãzeºte ca sã nu fie surprins de ziuã,au luat ideea unei gaite de iubire. În mînãstiri ziua era anunþatã de sunetul clopotelor, carechemau cãlugãrii sã cînte utrenia, adicã matutinum, ale cãrei imnuri corespund cu alba ºi
mattinata profanã. ªi-n ele se amintea de un fel de spiculator, care de astã datã era cocoºul ;astfel ne explicãm aºezarea unor cocoºi de metal pe vîrful clopotniþelor. Biserica, fiind mireasalui Cristos, cîntecele de utrenie sînt aici socotite de Dante ca un fel de mattinata, dacã nutocmai de albã, printr-o contopire de elemente bisericeºti ºi lumeºti. 142. O parte : dinmecanismul ceasornicului. Se vede cã cele douã cununi de flãcãri, care se învîrtesc în senscontrar, au sugerat lui Dante imaginea roþilor de angrenaj ale unui ceasornic, care se pun înmiºcare reciproc. 143. Tintinul : cuvînt onomatopeic, creat de traducãtor, dupã italienescul
tintinnare (tintinno etc.). În textul lui Dante se spune „tin tin”, redînd onomatopeic sunetulceasornicului. 144. Topeºte : de plãcere sfîntã ºi de evlavie. 145. Corul : cununa sufletelorteologilor, care se rotea cîntînd asemenea unui cor, în sensul grecesc de cîntec ºi de danscircular. 146. Un glas : un glas urmã altui glas ºi pe urmã toate cîntarã împreunã. 148. Încer : numai în cer se poate auzi, înþelege ºi exprima suavitatea acelor cîntece. Hora : în înþelesde veselie, bucurie, fericire.
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1 O, griji nebune-a lumii muritoare,ce false-þi sînt acele silogismecari plumb pe-aripi îþi pun ca sã nu zboare !
4 Suceºte-acesta legi, ºi cu sofismee cest de-aici, vreau alþii-o preoþieºi-a fi stãpîni prin silã ºi-aforisme,
7 dincoa’ negoþ civil, ºi-aici hoþie,iar altu-n pofta cãrnii ’nãmolitse mistuie, sau zace-n trîndãvie,
10 cînd eu de toate-acestea mîntuiteram cu Beatrice-n ceru-n carecu-aºa de mult-onoare fui primit.
13 Iar cînd se-ntoarse-n sferã fiecarela locul sãu avut ºi mai ’nainte,ºi-a stat fixat ca-n lustru-o lumînare,
16 simþii, din sînu-acelei flacãri sfintecare-mi vorbi dintîi, tot mai zîmbindºi tot mai clar’ fãcîndu-se, cuvinte :

Cîntul XI
Cerul Soarelui  : sufletele

înþelepte

Zãdãrnicia lucrurilor lumeºti ºi îndoilelile
lui Dante (1-42)  Laudele SfîntuluiFrancisc (43-117)  Dojana cãtre domi-nicani (118-139)

4. ori aforisme (a). 6. prin sil-ori prin sofisme (a). se sbuciumã (a). 12. glorie (a).
13. iar cînd apoi (a). 14. În cerc la punctul sãu de- (a). ce-l avu (c). 15. Spre-a sta (a).
1. O, griji : deplînge grija de zãdãrniciile lumeºti, care împiedicã pe om de a se ridica laadevãratul Bine. 3. Zboare : se referã la „silogisme” din versul 2. 4. Suceºte : sensul generaleste : „Pe cînd oamenii îºi pierd vremea dupã ocupaþiile lumeºti, de cele mai multe ori zadar-nice, eu, mîntuit de toate acestea, mã urcam sus, în cer, cu Virgil”. 11. Ceru- : în cerul Soarelui.12. Onoare : cu atîta cinste. 13. Sferã : în punctul cercului unde se gãsea mai înainte. Subiectuleste „fiecare”. 15. Lustru : sfeºnic. 16. Flacãri : e vorba tot de Sfîntul Toma. 17. Zîmbind :printr-un adaos de luminozitate. A se construi : „Simþii... cuvinte”.
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19 – „Precum din lampa veºnicã m-aprind,ºi eu, privind în razã-i, am putinþaºi gîndul tãu ºi cauza-i s-o cuprind.
22 Eu vãd cã te-ndoieºti ºi ai dorinþasã-þi spui deschis ºi clar, ca, luminatã,la poarta minþii sã-þi aduc sentinþa,
25 ce-n «drum ce-ngraºã mult» îþi fuse datã,ºi «n-a mai fost alt om» [ce însemneazã] :aici deci a distinge clar ne catã.
28 Prevãzul cel ce lumea guverneazãprin sfatu-n care-un ochi pînã s-apucesã-i vadã-n fund, învins se resigneazã,
31 spre-a da puteri miresei a se ducespre sfîntu-i mire-acel ce-o logodiprin strigãt ’nalt cu sînge-al sãu pe cruce,
34 vegheatã-n ea ºi mult mai drag spre-a-i fidoi principi rîndui spre-a ei favoaresã-i fie de-ajutor ºi-aci, ºi-aci.
37 Fu-ntreg serafic unul în ardoare,ºi-atît al doilea de-nþelept, cã elreda prin ea cheruvica splendoare.
40 Voi spune de-unul deci : ce spui, la fele de-ambii spus, din doi pe-oricare-aº prinde,cãci ambii-n fapte-avur-un singur þel.

 26. ce sens (A). ce se-nsemneazã (a). Am trecut în text varianta (a) pentru a restabilirima. 27. ins. (a). 28. Acel (a). 30. Sã-i dea (a). 32. cu ea (a). 34. ea (a). 36. dea (a).
38. înþelepciune (a). 42. avurã-n fapte (a).
19. M-aprind : dupã cum în mine strãluceºte, reflectatã, lumina lui Dumnezeu, tot astfel,privind în El, pot sã-þi ghicesc gîndul. 22. Eu vãd : Sfîntul Toma înþelege cã Dante n-a priceputbine înþelesul cuvintelor „drum ce-ngraºã mult” ºi „n-a mai fost alt om” ºi le explicã. A se con-strui : „Eu vãd cã te-ndoieºti ºi ai dorinþa sã-þi spui deschis ºi clar sentinþa ce-þi fuse datã în«drumul ce-ngraºã mult», ca sã þi-o aduc luminatã la poarta minþii”. 27. Distinge : dupãcunoscutul fel al scolasticilor de a proceda prin distincþie. Distincþia o va face Sfîntul Toma încîntul XIII, cînd, rezolvînd aceastã îndoialã a lui Dante, va distinge în Solomon omul de rege.Ne catã : e necesar, trebuie sã distingem clar. 28. Prevãzul : Providenþa divinã. 30. Învins :fiindcã Providenþa lui Dumnezeu e de nepãtruns. 31. Miresei : Biserica. 32. Mire : Isus.33. Strigãt : face aluzie la acel strigãt al lui Isus pe care îl scoase înainte de a muri (Vezi
Matei, XXVII, 46) : „Iar în ceasul al nouãlea au strigat Isus cu glas mare, zicînd : «Eli, Eli,
lama sabahtani ?», adicã «Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai pãrãsit ?»”.34. Vegheatã : sigurã, la adãpost de orice violenþã. Drag : în text : „ºi mai credincioasã lui”.35. Principi : fireºte, principi ai Bisericii, adicã Sfîntul Francisc ºi Sfîntul Dominic. 36. Aciºi-aci : dintr-o parte ºi dintr-alta, prin milostenie ºi învãþãturã. 37. Serafic : fiindcã, dupã
Summa theologica, I, 63 : „Seraphim interpretatur plenitudo charitatis”. 39. Prin ea : con-strucþia ad sinesim : „prin înþelepciune”. Cheruvica : tot în Summa theologica (loc.cit.), citim :„Cherubin interpretatur plenitudo scientiae... et sic patet quod Cherubin denominetur a scientia”.40. Ce spui : fiindcã vorbind de unul, vorbesc ºi de celãlalt, dat fiind cã amîndoi se îndreptau
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43 Între Turpin ºi rîul ce descindedin dealu-ales de vrednicul Ubald,mãnoas-o coast-a ãstui deal se-ntinde
46 ce zbuciumã Perugia-n frig ºi-n caldprin Porta Sol, ºi-n dosul cui boceºtesub greul jug ºi Nocera, ºi Gald.
49 Sub deal aici, mai mult unde-mblînzeºteurcuºul sãu, un soare-a rãsãritprecum din Gange-al nostru-adesea creºte.
52 Deci cîþi vorbesc de locul ãst vestit,nu-i zicã-Ascesi, cãci puþin ar spune,ci totul spun zicîndu-i Rãsãrit.
55 N-a fost prea sus de-a naºterii regiune,cînd ºi-ncepu acest de care spui,sã-i parã lumii prin virtuþi minune.
58 De tînãr el, pentru-o femeie, cuica morþii-n casã nimeni nu-i dã calecu drag, intrã-n rãzboi cu tata lui

45. Mãnoas-o coast-un munte ’nalt se-ntinde (c). 50. votul (a). ivit (b). 51. rãsare (a).Cum des din Gange-al nostru se iveºte (b). 54. ºi spune toate (a).
spre acelaºi þel. 43. Turpin : dupã obiceiul sãu, Coºbuc cautã sã dea o formã mai româneascãºi numelor geografice. Aici e vorba de rîul Tupino, care curge pe lîngã Assisi ºi se uneºte cuun alt rîu, Chiascio, la o micã distanþã de oraº. Rîul : Chiascio. 44. Dealu- : muntele Subasio.Vrednicul : pentru viaþa lui de sihãstrie. Ubald : episcopul Ubaldo Baldassini, nãscut laGubbio în 1084 ; în tinereþe ºi-a petrecut vremea, ca sihastru, la izvoarele Chiascio-ului, pemuntele Subasio. 45. O coast- : povîrniºul dinspre apus al muntelui Subasio, în faþa Perugiei.De pe aceastã coastã vin iarna spre oraº vînturile reci, iar vara reflexul cãldurii. 47. PortaSol : o poartã veche din Perugia, în partea dinspre Assisi, care azi nu mai existã. În numeleei Dante a vãzut o prevestire a viitoarei naºteri a Sfîntului Francisc, soarele oraºului Assisi(Steiner). 48. Greul jug : dupã unii, în înþelesul de aºezare nefericitã, într-o localitate nerod-nicã ºi rece ; dupã alþii, o aluzie la greul jug politic pe care-l sufereau Nocera ºi Gualdo Tadinodin partea Perugiei. 51. Din Gange : precum soarele acesta al nostru (contrapus soarelui demilostenie, care a fost Sfîntul Francisc) rãsare cîteodatã din Gange. Pe vremea lui Dante secredea cã îmbucãtura Gangelui se aflã la 90° la rãsãrit de Ierusalim ; era deci socotit punctulcel mai oriental. Adesea : adicã la solstiþiul de varã, cînd rãsare mai mult dinspre îmbucã-tura Gangelui (Del Lungo). 53. Ascesi : numele popular al Assisului. Puþin : ascesi ca sub-stantiv comun înseamnã ridicare, înãlþare. 54. Rãsãrit : fiindcã de acolo a rãsãrit un soarenou pe pãmînt. Pietro di Dante adnoteazã : „Iste Franciscus, benedictus quia Deus fuit in eo,
ut eius stigmata ostendunt, merito dicitur Sol et Oriens”. 55. N-a fost : n-a fost prea departede ziua naºterii. 57. Prin virtuþi : fiindcã la 24 de ani, adicã în 1206, Sfîntul Francisc a lãsatviaþa lumeascã ºi a început apostolatul sãu. Virtuþi : în înþelesul de fapte bune creºtineºti.58. O femeie : Sãrãcia. Nunta Sfîntului Francisc cu Sãrãcia constituie una din cele maiminunate fresce ale lui Giotto în biserica inferioarã din Assisi. 60. -n rãzboi : tatãl SfîntuluiFrancisc, Pietro Bernardone, negustor bogat, care trãia în mod luxos, ar fi voit ca ºi fiul sãusã ducã o viaþã luxoasã asemenea celorlalþi tineri bogaþi – ceea ce de altfel ºi fãcu, pînã lavîrsta de 24 de ani, iubind însã mai ales viaþa cavalereascã, tot ca un fel de viaþã superioarã,a sufletului. Dupã o luptã cu cei din Perugia, în care a ºi fost luat prizonier, vãzînd cruzimeaacestei lumi, care îºi trecea vremea în lupte fraterne purtate între cetãþeni din oraºe vecine ºide multe ori între locuitorii aceluiaºi oraº, gîndul i se întoarse cãtre Dumnezeire. Tot urmîndsã ducã viaþa cavalereascã, începu sã viseze în palate de cristal ºi aur, pînã cînd într-o bunãzi se arãtã foarte darnic la restaurarea unor biserici dãrîmate. Renunþã apoi la toate bogãþiile
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61 ºi-n faþa curþii lui spiritualeºi coram patre-ºi logodi iubitacea zi cu zi mai dragã vrerii sale.
64 Obscurã ºi-n dispreþ, ca nepeþitade nimeni, vãduvã de-ntîiul soþ, rãmaseo mie de-ani, pînã ce el venit-a,
67 ºi nu-i servi cã vesel-o aflasecu-Amicle, cînd pe nume fu chematãde cel ce-ntreaga lume-o-nspãimîntase ;
70 nimic, c-a fost feroce de bãrbatãîncît, pe cînd rãmase jos Maria,ea vru pe cruce-a fi cu Crist urcatã.
73 Spre-a nu-þi lungi spre-obscur alegoria,aceºti amanþi din spusele cuvintetu-i ia cã sînt Francisc ºi Sãrãcia.
76 Concordia lor ºi-amorul lor fierbinte[înfãþiºarea veselã ºi drag privit]la mulþi le-a fost izvor de gînduri sfinte,

72. vru cu Crist pe cruce-a fi (a). plînse (c). 74. lungile (a).
pãmînteºti ºi, în faþa episcopului, ca sã nu-i rãmînã nimic la el din averea pãrinteascã, îºidezbrãcã hainele ºi le dãdu înapoi tatãlui. Episcopul, în faþa cãruia se petrecea aceasta, îiaruncã pe umeri o manta, oferitã de un oarecare din cei de faþã. Sfîntul Francisc, luînd obucatã de moloz de jos, însemnã pe hainã o cruce. Se poate spune cã, din acea clipã, tipiculfranciscan a luat fiinþã. „Spune Sfînta Tradiþie cã într-o zi de primãvarã din anul 1206, însinguratica bisericuþã a Sfîntului Damian, pe cînd afarã soarele nãpãdea prin munþi ºi vãi ºitoatã colina din jur surîdea de bucuria pãmîntului înverzit, iar freamãtului ºoptit al pãduriiîi rãspundea murmurul lin al apelor sãrind din piatrã în piatrã la poalele dealului înverzitºi rîndunelele despicau vãzduhul ca niºte sãgeþi iuþi sub seninul strãveziu al frumosului cerdin Umbria, Francisc, cufundat în viziunea lui Dumnezeu, primea cuvintele Celui crucificat :«Du-te ºi drege Casa Mea pãrãsitã ºi nãruitã !» ; ºi cu totul aprins de curata ardoare, se ridicãîn picioare ºi porni la lucru, pãrãsind plãcerile ºi îndestulãrile vieþii, închinîndu-ºi vremeace-o mai avea de trãit operei de milostenie creºtinã, mîngîind pe cei nenorociþi, fãcînd binecelor umili sau retrãgîndu-se adesea într-o peºterã pãrãsitã a muntelui pentru a cãuta cãileDomnului” (Passerini). 61. Curþii... spirituale : curtea episcopalã în faþa cãreia tatãl sãu îlchemase ca risipitor. 62. Coram patre : de faþã fiind tatãl. Iubita : Sãrãcia. 65. Soþ : IsusCristos, cel dintîi care a iubit Sãrãcia, întrupîndu-se într-un om de condiþie umilã. 66. El : SfîntulFrancisc. 67. Vesel- : e vorba tot de Sãrãcie. Dante face aluzie la un episod din Pharsalia luiLucan (V, 304 ºi urm.) ºi-n care se povesteºte cum Cezar gãsise pe pescarul Amiclas dormindliniºtit sub un adãpost de crengi, pe þãrmul mãrii, în mijlocul vãlmãºelii sîngeroase a rãzbo-iului civil. În Faptele lui Cezar (167 ºi urm.) citim urmãtoarele : „Cezar sosi ºi scuturã crengile.Amiclas se trezi, fãrã a se înspãimînta defel... ºi, dupã cum spune Lucan, nu existã nimenipe lume, chiar într-o fortãreaþã bine pãzitã, care sã nu se teamã cînd ar auzi pe Cezar bãtîndla uºa lui. Amiclas nu se temea nici de piraþii de mare, nici de hoþii de pe uscat, fiindcã nuavea nici o avere de pierdut”. Dante îºi închipuie Sãrãcia cum doarme singurã cu Amiclas, peþãrmul mãrii, la adãpostul crengilor – un procedeu alegoric ºi plastic în acelaºi timp. Unsculptor de basoreliefuri bisericeºti n-ar fi procedat altfel. 70. Nimic : Sãrãcia a rãmas nepeþitã,cu toate cã Cezar o gãsi dormind liniºtitã, cu Amiclas. Tot ea, pe cînd Maica Domnului se aflala picioarele crucii, a urcat pe cruce împreunã cu Isus, de care nu se despãrþi nici în cea dinurmã clipã. 77. Veselã : fiindcã atunci sãrãcia e izvor de sfinþenie, cînd nu numai cã o supor-tãm cu rãbdare, dar o socotim chiar cea mai iubitã dintre tovarãºe ºi trãim cu ea fericiþi.78. Izvor : a pricinuit în mulþi alþii vocaþie, „sfîntul gînd de a face ºi ei la fel” (Del Lungo).
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79 aºa cã-ntîi Bernard cel preamãrits-a desculþat, urmînd atare paceºi-n fuga sa credea c-a zãbovit.
82 O, neºtiut-avere, bun verace !Desculþ fugi Egid, desculþ SilvestruUrmînd pe mire,-atît mireasa place !
85 ªi-aºa de-aici, pãrinte ºi maestru,cu doamna sa ºi [soaþã] se ducea,uniþi de-acum cu-al lor smerit capestru.
88 Cã el ca tat-un Bernardone-avea,de laº cu ochii-n jos nicicînd nu stete,ºi nici cã demn de-adînc dispreþ pãrea,
91 ci-n chip regal lui Inocenþiu-i detepe faþã asprul gînd, ºi-a tagmei lora tagmei sale cea dintîi pecete.
94 Cînd mult a fost urmînd smerit poporpe-acel a cãrui viaþã minunatãmai bine s-ar cînta-n cerescul cor,
97 prin Duhul Sfînt atunci de-a doua datãde-Onoriu fost-a vrednica dorinþãa marelui pãstor încununatã.
100 Avînd, apoi, de-a fi martir dorinþã,în faþã stînd sultanului trufaºvorbi de Crist ºi-urmaºii-ntru credinþã.

86. soþie (A). 87. de (a). 92. din parte-aceia (a). 93. Primi de-aici (a).
79. Bernard : Bernardo da Quintavalle a renunþat la bogãþiile sale ca sã urmeze pe SfîntulFrancisc, al cãrui prim discipol a fost. 80. Desculþat : s-a desculþat, mergînd numai în san-dale, dupã tipicul franciscan. 81. Zãbovit : cu atîta ardoare de credinþã, încît i se pãruc-a întîrziat prea mult, deºi era cel dintîi în a urma pe Sfîntul Francisc. 82. Avere, bun... :sãrãcie. 83. Egid : din Assisi, mort în 1272, cel mai preaslãvit cuvios din vremea aceea.Silvestru : a fost cel dintîi cleric care-a urmat pe Sfîntul Francisc. Se spune cã la început eratare zgîrcit, dar avînd o vedenie s-a convertit ; a dãruit sãracilor toatã averea lui ºi a urmatpe sfînt. 84. Mire : Sfîntul Francisc. Mireasa : Sãrãcia. 87. Capestru : funia pe care fran-ciscanii o purtau ºi o poartã încã la ºold, deasupra tunicii. Întrebuinþarea acestei funii vinede la faptul cã Sfîntul Francisc obiºnuia sã numeascã trupul fratele mãgar ºi deci îi puneacãpãstru. 88. Cã el : ºi niciodatã nu s-a simþit umilit cã era fiul unui simplu negustor.91. Inocenþiu : Inocenþiu al III-lea, care încercase, de asemenea, întocmirea unui ordin de
pauperes catholici, urmãrind aceeaºi þintã ca Sfîntul Francisc. 92. Gînd : de a întocmi unordin monahal supus la prescripþiile cele mai aspre. ªi : ºi de la Inocenþiu primi cea dintîibulã de confirmare. 94. Mult : cînd numãrul urmaºilor tipicului franciscan a crescut...95. Pe-acel : Sfîntul Francisc. 96. Mai bine : mai bine decît în altã parte laudele vieþii luis-ar cînta în Rai (cu gloria in excelsis). Într-adevãr, dupã cum spune Del Lungo, viaþa SfîntuluiFrancisc a fãcut parte într-o vreme din slujba care se cînta în cor de cãtre franciscani în zilelede sãrbãtoare. 97. Prin Duhul : a se construi : „Atunci vrednica dorinþã a marelui pãstor(Sfîntul Francisc) a fost încununatã de-a doua datã de Onoriu (papa Onoriu al III-lea) prinDuhul Sfînt”. Întrucît inspiraþia recunoaºterii a doua a tagmei franciscane, cu toate cã a fostfãcutã de Onoriu al III-lea, a purces de la Duhul Sfînt, de la care sînt inspirate actele papilorcînd vorbesc ex cathedra. 100. Martir : Cf. Fioretti, 24 : „Sfîntul Francisc, îndemnat de zelulcredinþei întru Cristos ºi de dorinþa muceniciei, a pornit odatã peste mare, cu doisprezecepreasfinþi tovarãºi ºi s-a dus drept la sultanul Vavilonului”. 102. Urmaºii : apostolii.
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103 Ci-avînd pentru botez prea pãtimaºpe-acest popor, spre-a face ce-ºi propuses-a-ntors s-adape-ausonicul imaº.
106 Aci-ntre Tibru ºi-Arno Crist îi puse,pe-un aspru stei, sigiliul sãu din fineºi-n carnea sa doi ani pe-acesta-l duse.
109 Cînd Cel ce l-a ursit spre-atîta binea binevrut sã-l suie-n cer la platace-o dobîndi-n smerenia lui de sine,
112 la fraþi, ca drepþilor erezi, lãsat-ape doamna cea iubit-atît, cerîndsã fie de-al ei drag la toate gata.
115 Apoi din poala ei plecat-a cîndse-ntoarse-n cerul sãu ãst suflet mare,ºi-un alt coºciug el trupului nevrînd.
118 Gîndeºte-acum deci cine-a fost el careca demn coleg spre þelul drept þinucorabia lui San Pietru-n larg pe mare !
121 Iar el al nostru patriarh ne fu.Deci poþi vedea de-ncarcã mãrfuri buneacei ce-i sînt urmaºi cum el îi vru.

108. pe care-n carne apoi (a). 109. Pe care-n carne-apoi (a).
103. Pãtimaº : refractar. Cf. Fioretti, op.cit. : „La urmã, bãgînd de seamã Sfîntul Francisc cãnu mai putea sã roade în acele pãrþi prin revelaþie dumnezeieascã, s-a pregãtit cu tovarãºiisãi de întoarcere printre cei credincioºi. ªi atunci sultanul i-a zis : «Francisc, eu bucuros m-aºconverti la legea lui Cristos, dar mã tem s-o fac acum, fiindcã dacã aceºtia ce sînt în jurul meuar afla-o, m-ar omorî pe mine ºi pe tine, cu toþi tovarãºii tãi, ci, fiindcã tu mai poþi face încãmult bine ºi eu am de descurcat multe treburi foarte grele, vreau sã îndepãrtez moartea taºi a mea ; dar învaþã-mã cum pot sã-mi tãmãduiesc sufletul»”. 104. Propuse : de-a întoarcelumea de la treburile pãmînteºti la viaþa spiritualã. 105. Imaº : în text : „S-a întors la rodulierbei italice”. ªi la Dante este deci tot o comparaþie îndrãzneaþã. 106. -ntre Tibru : stîncanumitã „La Vernia”, între izvoarele Tibrului ºi Arnului. În aceastã localitate, foarte asprã ºiplinã de stînci rîpoase (posesiunea contelui Orlando din Chiusi, care o dãrui Sfîntului Francisc),s-a întîmplat minunea stigmatelor, prin care Sfîntul Francisc a primit rãnile lui Isus (1224).107. Stei : steiul Verniei. Sigiliul : sigiliul sfînt al stigmatelor. 110. -n cer : sã primeascã rãs-plata binemeritatã a vieþii lui, cheltuitã spre slava Domnului ºi binele aproapelui. 112. Erezi :moºtenitori. 113. Doamna : Sãrãcia. 114. Sã fie : cãlugãrii franciscani sã fie gata la toate dedragul sãrãciei. 115. Ei : al Sãrãciei, fiindcã a dorit sã moarã pe pãmîntul gol. Spune legendacã la moartea Sfîntului Francisc s-a fãcut luminã mare, încît toate ciocîrliile au început sãcînte ridicîndu-se cãtre cer, ca ºi cum ar fi rãsãrit soarele. 117. Un alt : decît pãmîntul gol.118. El : Sfîntul Dominic, nãscut în 1170 la Callaruega, în Castilia, ºi mort la Bologna în1221. Legenda spune cã, pe cînd mama sfîntului (Ioana, soþia lui Felix Guzmán) îl purta înpîntece, a avut un vis ciudat : i s-a arãtat un cãþeluº ce purta în gurã o fãclie cu care dãdeafoc lumii. E simbol al luminii ºi caritãþii pe care Sfîntul Dominic avea sã le împrãºtie printreoameni. 121. Al nostru patriarh : fiindcã Sfîntul Toma, care vorbeºte, era dominican.122. -ncarcã : urmeazã metafora corãbiei. Sfîntul Toma vrea sã spunã cã Dante poate înþelegefoarte lesne dacã urmaºii celui care a fost demn sã fie colegul Sfîntului Francisc în a îndreptacorabia Bisericii cãtre þelul cel bun încarcã ori nu mãrfuri bune (îºi împodobesc ori nu sufletulcu virtuþi ºi sfinþenie) ºi dacã îl urmeazã aºa cum el a voit. Rãspunsul, se înþelege, e afirmativ.Numai cã, din nenorocire, urmaºii – dominicanii – nu prea ascultau de preceptele învãþã-torului lor ºi atunci Dante aruncã o severã invectivã asupra rãtãcirii lor.
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124 Ci-atît de-avidã de-altfel de pãºunee turma-i de-azi, cã nu se poate-apoisã nu se-mprãºtie ºi pe cãi nebune.
127 Pe cît mai mult rãzleþe-ale lui oise pierd de el, pe-atît ºi mai sãracede lapte viu la staul înapoi.
130 Mai sînt ºi-atari ce-au team-astfel a faceºi stau lîngã pãstor, dar rari ce sînt,puþin postav de-ajuns li-e sã-i îmbrace !
133 De n-a fost deci obscur al meu cuvîntºi-atenþia ta de-a stat tot aþintitãºi cîte-am spus de nu le-am spus în vînt,
136 atunci dorinþa-n parte þi-e-mplinitã,cãci vezi copacul de-unde rup eu, frate,ºi vezi restricþia ce-mi fu rostitã :
139 ce-ngraºã mult pe cel ce nu s-abate”.

128. între atîta ºi mai se vede un ºi abia perceptibil. 130. groaz- (a). 131. ci-s rariastfel (a). 132. n-au op de mult (a). c-ajung trei patru lîni ca sã-i... (b). 133. De-afost deci clar cuvîntul meu, ºi-n el (a). 134. Urmîndu-mi toate pîn-a-i fi ca þel (a).
135. ...aminte dacã ºters în (a). 137. copac uscat (a). 138. mea astfel (a).
124. Altfel : cu totul deosebitã de hrana sufleteascã. 125. Azi : cãlugãrii dominicani din vremealui Dante. 126. Nebune : ale foloaselor lumeºti. 128. Se pierd : se îndepãrteazã. 129. Lapte :mai sãrace în daruri sufleteºti. 130. Astfel : a se împrãºtia pe cãi nebune. 131. Lîngã pãstor :urmeazã cu silinþã ºi cu dragoste tipicul Sfîntului Dominic. 132. Postav : sînt aºa de puþini,încît pentru îmbrãcãmintea lor nu e nevoie de mult postav. 136. -n parte : în ceea ce priveºteuna din îndoielile lui Dante, adicã aceea care se referã la cuvintele Sfîntului Toma : „ce-ngraºãmult pe cel ce nu s-abate”.



PARADISUL

581

1 Abia sfîrºi fericea fãclioarãcuvîntu-i ultim, ºi-ncepu zburîndîn roat-a se-nvîrti divina moarã.
4 Dar n-a-ncheiat deplin o roatã, cîndveni s-o-ncingã altã roatã sfîntã,ºi-n cînt ºi joc acelaºi tact urmînd :
7 un cînt ce-ntrece-n toate cîte cîntãºi muze-aici ºi-a mãrilor femei,cum raza primã-ntrece pe-o rãsfrîntã.
10 ªi-aºa precum ºi norii subþireifac arcuri paralel ºi-ntr-o coloare,cînd Iuno dã poruncã servei ei,

Cîntul XII
Cerul al patrulea, al Soarelui :

sufletele înþelepte

A doua cununã de suflete (1-30) Laudele Sfîntului Dominic (31-114) Abaterile ordinului franciscan (115-126) Sfîntul Bonaventura ºi tovarãºii lui(127-145)

INFERNUL

1. Vorbirea (a). 2. cînd începu (a). 3. rotirea (a). 4. fãcu (a). 6. avu acelaº tacturm. (a). -n curs urmînd-o (A). Am introdus în text varianta (b) pentru a restabilirima. 7. ce-ntrece-atît tot (a). 10. ºi cum se-ntind pe (a).
1. Fãclioarã : sufletul Sfîntului Toma. 2. ªi-ncepu : a se construi : „ªi Divina moarã (a sufle-telor fericite) începu zburînd a-nvîrti roata”. E vorba de cele douã cununi de fãclii carese-nvîrtesc în sens contrar ºi care înainte au fost asemuite de Dante cu roþile unui ceasornic,iar acuma cu pietrele unei mori. 4. O roatã : un cerc întreg. 5. Altã : o nouã cununã, de altedouãsprezece suflete fericite, înconjurã pe cea dintîi, jucînd ºi potrivindu-ºi cu ea miºcareaºi cîntecul. 7. Un cînt : gîndul poetului se-ntoarce înapoi, spre a explica ce fel era cînteculde care a vorbit în versul precedent. 8. Mãrilor femei : în text : „sirenelor”, dar fiindcã Danteadaugã „noastre”, sînt interpreþi care înþeleg : cîntãreþi, poeþi... Interpretarea mai simplã e cãDante, cu acel „noastre”, referit la muze ºi sirene, n-a înþeles altceva decît muzele ºi sirenelecunoscute nouã din mitologie. 9. Întrece : în aceeaºi proporþie în care raza incidentã e mailuminoasã decît cea rãsfrîntã. 10-12. ªi-aºa... : a se construi : „Acele douã cununi de trandafirice-n veci nu mor [fãcurã] împrejurul nostru [douã arcuri concentrice], aºa precum ºi noriisupbþirei...” º.a.m.d. 11. Arcuri : e vorba de fenomenul optic al curcubeului, care de multe orise prezintã dublu. 12. Iuno : se ºtie cã în mitologia clasicã Iris (curcubeul) era vestitoareazeilor ºi mai ales a zeiþei Iunona. Dante ºi-aduce aminte de versul lui Ovidiu din Metamorfoze(I, 270) în care Iris e numitã „Iunonis nuntia varios induta colores”.
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13 iar cel îngust dã celui larg lucoare,precum fu glasul Nimfei mistuitede-amor, aºa ca negura de soare,
16 ºi-aduc aminte lumii liniºtitecã Domnul pact cu Noe-a pus, cînd plouã,cã alt potop el nu va mai trimite ;
19 aºa-mprejurul nostru-acele douãcununi de trandafiri ce-n veci nu morºi-aºa pe-un tact cea veche cu cea nouã.
22 Cînd hora ºi-altã sãrbãtoare-a lorde cîntec ºi de schinteiere datãcu vesele ºi dragi lumini în cor,
25 s-oprirã-n loc pe-o vrere concordatã,precum ºi-ai noºtri ochi oricînd ni-e placul,se-nchid pe-un tact ºi se deschid deodatã,
28 din sînul unei flacãri din colaculcel nou ieºind un glas m-a tras spre sine,precum e tras spre steaua sa ºi acul.
31 ªi-aºa-ncepu : – „Iubirea ce-arde-n minemã-ndeamnã sã-þi vorbesc de-al doilea duce,cãci el de-al meu vorbi aºa de bine.
34 E just deodatã laude-a le-aduce,cãci lor, precum alãturi se luptarã,ºi-alãturi gloria-nvingerii le luce.

14. La fel cu (a). 22. deci ºi sfîntul lor (a). 23-24. schinteere/ Atît în cînt cît ºi-nlucrarea dulci (a). 25. S-oprirã-ntr-o voinþã (a). Au stat de-odatã ºi cu aceeaº vrere (a).
27. ªi-aºa, ºters în (a). Varianta (a) e introdusã în text de însuºi autorul printr-unsemn de chemare, pe-un tact (deplin) (a).
14. Nimfei : nimfa Eco, care, mistuindu-se de dragoste neîmpãrtãºitã de cãtre Narcis, a fosttransformatã de zei într-o stîncã ce rãsfrîngea vorbele altora. Dante voieºte sã comparerãsfrîngerea curcubeului interior în cel exterior cu glasul care de asemenea se rãsfrînge înfenomenul ecoului. 17. Cînd plouã : a se construi : „ªi cînd plouã aduc aminte lumii liniºtitecã Domnul pact cu Noe-a pus.” Cf. Geneza, IX, 11-15 : „ªi Dumnezeu a zis cãtre Noe : «Iatãsemnul legãmîntului pe care-l fac între Mine ºi voi... curcubeul Meu pe care l-am aºezat înnori. Cînd voi strînge norii deasupra pãmîntului, curcubeul se va arãta în nori ; ºi Eu voiaduce aminte de legãmîntul dintre Mine ºi voi ºi apele nu se vor mai face potop, ca sã nimi-ceascã orice fãpturã»”. 19. Aºa : fãceau douã arcuri paralele ºi într-o culoare. 21. Un tact : îºiacordau miºcarea ºi cîntecul. 22. Sãrbãtoare : veselia cu care sufletele îºi manifestau fericirealor. 24. Lumini : fiindcã veselia lor se arãta printr-o mai mare strãlucire. 25. S-oprirã : se referãla cele douã subiecte din versul 22 : „hora” ºi „sãrbãtoarea”. Concordatã : în aceeaºi clipã,printr-o voinþã identicã. 27. Tact : în acelaºi timp. 28. Colacul : a doua cununã de douãspre-zece suflete fericite, care s-a adãugat la cea dintîi. 29. Un glas : franciscanul Bonaventurada Bagnorea, care va proslãvi pe Sfîntul Dominic, dupã cum dominicanul Toma d’Aquino aproslãvit pe Sfîntul Francisc. 30. Acul : acul magnetic, care se întoarce cãtre steaua polarã,înspre nord. Cf. Ristoro d’Arezzo, Composizione del mondo, IV, 2 : „Acul ce cãlãuzeºte pemarinari prin virtutea cerului este atras ºi îndreptat cãtre steaua ce e numitã polarã”.31. Iubirea : iubirea dumnezeiascã, milostenie, caritate. 32. Duce : Sfîntul Dominic. 33. El :prin ciracul Sfîntului Toma. Al meu : Sfîntul Francisc. 35. Se luptarã : în viaþã, cînd fãceauparte din „Biserica militantã”. 36. Gloria : acuma, cînd fac parte din „Biserica triumfãtoare”.
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37 Oºtenii lui Cristos, cari scump costarãdin nou a se ’narma, încet umblauurmîndu-ºi steagul, slabi ºi-n oaste rarã,
40 cînd Cel pe care toate Domn îl au,vãzînd pe-oºteni în groapã cu piciorul,din milã numai, nu cã meritau,
43 le-a dat, cum zic, miresei ajutorulprin doi eroi, sã spuie ºi sã facã,spre-a scoate din greºitul drum poporul.
46 În þara de-unde blîndul Zefir pleacã,ºi cald prin mugurii cei noi pãtrundede cari pãmîntu-n nou vestmînt se-mbracã,
49 ºi-aproape-acelei nãvãliri de undeîn dosul cãror Feb în lunga-i fugãde multe dãþi oricãrui om s-ascunde,
52 acolo stã fericea Callarugãsub paza tare-a vrednicului scutcu leul subjugat care subjugã.
55 Aci-ndrãgitul mire s-a nãscut,al legii noastre,-ursit atlet sã iasã,cel blînd cu-ai sãi, dar celor rãi temut.

38. tîrzii (a). 41. Vãzu oºtirea (a). 54. C-un leu ce-i subjugat pe cînd (a). 57. perire (a).
37. Oºtenii : creºtinii, întrucît viaþa lor este socotitã ca o miliþie împotriva rãului. Cf. Iov,VII, 1 : „Soarta omului pe pãmînt este ca a unui ostaº”. Scump : fiindcã pentru a se înarmadin nou cu harul dumnezeiesc a fost nevoie de patimile ºi moartea Mîntuitorului. 39. Steagul :Crucea. Rarã : puþini la numãr. 40. Cel : Dumnezeu, stãpînul Universului. 41. Groapã : cupiciorul în groapã, în primejdie de moarte a sufletului. 43. Miresei : Bisericii. 44. Doi : SfîntulFrancisc ºi Sfîntul Dominic. Spuie... facã : cu spusa ºi cu fapta, propovãduind ºi îndemnîndla fapte bune pe credincioºi. 46. Þara : în partea apuseanã a Europei, de unde porneºte vîntul
zefir, care suflã de la apus, aducînd vremea bunã þãrilor occidentale. „Poetul atribuie acestuivînt reîntoarcerea primãverii, înfãþiºatã de priveliºtea întinsã a pãmîntului, acoperit defrunziº verde ; simbol al reînfloririi credinþei, reînflorire pricinuitã de cuvîntul sfîntului, careera sã nascã în acel þinut” (Steiner). 49. Nãvãliri : nu prea departe de golful Gasconiei, alecãrui þãrmuri sînt lovite de acele valuri, în dosul cãrora de multe ori apune soarele în solstiþiulde varã. 52. Callaruga : mic oraº în regatul Castiliei, fericit pentru cã a dat pe SfîntulDominic. 53. Scut : stema Castiliei, în care se afla un leu deasupra unui turn (leul care sub-jugã), iar pe partea cealaltã, un turn deasupra unui leu (leul subjugat). 55. -ndrãgitul mire :Sfîntul Dominic, fierbinte îndrãgostit de legea noastrã creºtinã. 56. Atlet : întrucît s-a luptat,pentru credinþã, împotriva ereticilor. 57. Ai sãi : binevoitor faþã de urmaºii lui ºi credincioºi,ºi crud, neînduplecat faþã de duºmani. Temut : fiindcã cu neînduplecare a luptat cu duºmaniicredinþei. Figura istoricã a Sfîntului Dominic este cu totul diferitã de aceea pe care ne-oprezintã unii istorici ºi comentatori ai Divinei Comedii, cu tendinþe materialiste ºi pozitiviste.Aceºtia au ridicat în slavã pe nevinovaþii ( !) albigenzi (printre ale cãror eresuri era ºi comu-nitatea femeilor !) ºi, fiind porniþi împotriva Bisericii catolice ºi a credinþei, au exageratcruzimile cruciadelor împotriva albigenzilor, fãcînd rãspunzãtor de ele ºi pe Sfîntul Dominic.Realitatea este cã toþi biografii sfîntului, chiar cei care, fãcînd aluzie la intransigenþa lui, îlcomparã cu „leul lui Iuda”, adaugã : „Dar armele oastei sale erau cele sufleteºti, nu celemateriale”. ªi cronicarul G. de Puylaurens spune cã „doi puternici ostaºi ai lui Dumnezeu,episcopul Diego ºi Dominic, dupã mai mult de doi ani de predicare în Provenþa, vãzînd cã nuera chip sã stingã focul ereziei, furã siliþi a cere ajutor puterii papale ; ºi atunci, din inspiraþie
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58 Creatã cînd îi fu, spre multe-aleasãfu mintea-i plinã de divinul foc,cã-n mamã el ºi-a fapt o profeteasã,
61 iar cînd s-au împlinit în sfîntul loclogodna dintre el ºi legea vie,ºi ºi-au promis iubirea reciproc,
64 femeia care-i stete mãrturieîn vis vãzut-a fructul de mirarece-avea din el urmaºi ºi-ai sãi sã vie,
67 ºi-aºa, spre-a fi acel ce-a fost ºi-atare,i-au dat din inspiraþie divinãun nume-al cãrui sens întreg al are.
70 I-au zis deci Dominic. Vorba deplinãîmi e ca de-un plugar pe care Cristalesu-l-a spre-a-l ajuta-n grãdinã.
73 Pãru, ce-i drept, ºi sol ºi-argat lui Cristcãci primu-amor i-a fost spre-acea povaþãpe care-n locul prim ne-o dete Crist.
76 Veghind ades cu gînditoare faþã,gãsit era-n vrun colþ de-a sa nutrice,parc-ar fi zis : «Eu de-asta sînt în viaþã !».

dumnezeiascã, au hotãrît sã înfiinþeze predicatori perpetui pentru a abate din calea greºitãpe eretici. Din acest motiv, sub Sfîntul episcop Folco (fostul trubadur Folquet de Marselha),s-a înfiinþat ordinul predicatorilor, a cãror cãlãuzã ºi grijã o luã asuprã-i stegarul SfîntulDominic”. E vorba deci – în ce priveºte pe Sfîntul Dominic ºi pe dominicani – de predicare,nu de mijloace violente. Cã acestea au fost întrebuinþate – ºi s-ar fi gãsit încã un episcopcare, întrebat cum cunoaºte dacã cineva este sau nu eretic, ar fi rãspuns : „Omorîþi pe toþi !Dumnezeu va alege pe-ai sãi !” – e foarte rãu, dar Sfîntul Dominic nu poate fi fãcut rãspunzãtorde aberaþiile unor fanatici. 58. Creatã : cred cã ar trebui construit : „Mintea-i plinã de divinulfoc, cînd îi fu creatã, fu aleasã spre multe, [aºa] cã el ºi-a fapt în mamã o profeteasã”. Aleasã :cu înclinare cãtre virtuþi. 60. Profeteasã : face aluzie la visul simbolic ce mama lui îl avu pecînd îl purta în pîntece. Cf. Paradisul, XI, 118. 61. În sfîntul loc : cristelniþa. 62. Logodna :sfîntul botez. 64. Mãrturie : naºã. 65. Fructul : rodul minunat ce aveau sã-l dea SfîntulDominic ºi urmaºii lui. 66. Ce-avea : a se construi : „ce avea sã vie din el ºi urmaºi”. 69. Unnume : Sfîntul Dominic, adicã qui Domini est, care aparþine Domnului. Sens : de posesiune.70. Vorba : ºi eu vorbesc de dînsul, adînc convins cã trebuie comparat cu un plugar º.a.m.d.71. Crist : a se observa cã totdeauna în Divina Comedie sfîntul nume al lui Crist (Nomen
quod est super omne nomen, dupã Sfîntul Pavel, Epistola cãtre Filipeni, II, 9) nu rimeazã decîtcu sine. Interesantã e ipoteza lui D’Ovidio, cã Dante procedeazã astfel fiindcã în niºte sonetesatirice din epoca tinereþii, scrise împotriva lui Forese Donati, fãcuse sã rimeze numele luiCrist cu cuvinte nedemne, ca de pildã „trist” ºi altele de acelaºi fel (în italieneºte, tristo =rãu). 74. Povaþã : cf. Matei, XIX, 21 : „De voieºti sã fii desãvîrºit, mergi, vinde-þi averile taleºi le dã sãracilor, ºi vei avea comoarã în cer, ºi vino ºi urmeazã-Mi Mie” – cuvinte spuse decãtre Isus tînãrului bogat. 78. De-asta : ca ºi cum ar fi vrut sã spunã, cu acel gest, ceeace nu putea sã exprime încã cu vorba : „Am venit sã trãiesc în sãrãcie ºi meditaþie !”. Maitîrziu ºi-a vîndut ºi cãrþile, pentru a veni în ajutorul sãracilor, spunînd cã nu-i era în putinþãsã înveþe pe niºte piei moarte (pergamentele) cît timp oamenii vii mureau de foame (Acta
sanctorum Augusti, I, 389).

60. Ce-n manã (a). 61. Iar cînd fãcu prin apã-n sfînt... (a). 63. jurînd astfel iubi-rea (a). 66. ºi-ar (a). 74. Cãci fapta lui dintîiu a fost (a). 75. Spre cel dintîiu cuvîntcerut (a). 77. pãrînd c-ar zice (a). ºi sã explice (a).
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79 O, tata lui, aievea tu fericeºi mama lui, cu-adevãrat Giovanã,de-i bine tîlcuit, precum se zice.
82 Nu lumii ce-azi se zbate-aºa de vanãurmînd Tadei ori pe-Ostiense clerul,ci dragostei de-adevãratã manã
85 un doctor mare-n scurtã vreme cerulfãcîndu-l, începu sã tundã viace-albeºte-n pripã cînd e rãu vierul.
88 Din tronul ce-ocrotea ºi sãrãciacea justã-n vremi (nu tronul, ci miºeiice ºed în el ne-aduc ticãloºia)
91 nu spre-a-nvoi drept ºase doii-ori treiinici primele vacanþe încasatenici dijmele quae sunt pauperum Dei,
94 nu astea vru. Ci voia de-a se batecu lumea rea pentru acea tulpinãce dã acestei sfere flori bogate.

85. sãu (a). 87. rãu (a). 95. sãmînþa care (a). 96. Din care-aici vezi aste flori (a).Dã aste flori ce-n jur þi-s adunate (a).
79. Ferice : joc de cuvinte, cãci în realitate se chema Felix. 80. Giovanã : fiindcã în ebraicã,dupã lexicografii din vremea lui Dante, acest nume însemna harul lui Dumnezeu. De altfel,tot aºa spune legenda sfîntului, în redacþia lui T. d’Appoldia : „generatur a patre Felice, partu-
ritur, nutritur, fovetur, a Iohana, Dei gratia matre :renascitur, et Dominico nomine insignitur,
gratiae alumnus, divinitatis cupidus aeternaeque felicitatis heres futurus”. 82-86. Nu lumii... :a se construi : „Cerul, fãcîndu-l în scurtã vreme un doctor mare, nu lumii ce azi se zbate aºade vanã, urmînd clerul (pe cînd clerul urmeazã) pe Tadeu ori pe Ostiense, ci dragosteide-adevãratã manã, începu sã tundã via”. 82. Vanã : în ocupaþii lumeºti. 83. Tadei : Taddeod’Alderotto (1215-1295), medic florentin, dupã unii întemeietorul ºcolii de medicinã din Bologna,autorul faimosului Libellus sanitatis conservandae, folosit ca text în ºcolile medievale. Dupãaltã pãrere, mai verosimilã, Taddeo Pepoli, vestit jurisconsult, contemporan cu Dante. Fiindvorba de studii ce puteau sã atragã la ele pe cineva aplecat cãtre o viaþã religioasã, cred cãare dreptate Steiner, cînd susþine cã de acesta e vorba aici. Ostiense : Enrico di Susa (mortîn 1271), cardinal al Ostiei, mare cunoscãtor al dreptului canonic ºi adnotator al acelor
Decretales (Lectura in Decretales) ºi al cãrþii Summa super titulis Decretalium (Summa
Hostiensis), foarte cercetate de preoþi, cãci în ele erau sancþionate drepturile lor. 84. Manã :viaþa adevãratã, care este hrana sufletului ºi care se obþine nu numai prin studii religioase,dar ºi printr-o viaþã în conformitate cu îndrumãrile Evangheliei. 86. Via : via Bisericii,
cf. Ieremia, II, 21 : „ªi eu te-am sãdit viþã roditoare ºi de cel mai bun soi : cum te-ai schimbatoare ºi te-ai prefãcut într-o coardã de viþã sãlbaticã”. 87. Albeºte : îºi pierde culoarea verde,se usucã. Vierul : în general preoþii, dar mai ales papa, cãruia îi este încredinþatã viaDomnului. 88. Din tronul : în text : de la tronul ; e vorba de tronul papal (ticãlos nu prin el,cu prin miºeii ce-l ocupã), ale cãrui abuzuri venale Sfîntul Dominic le enumerã. 89. Justã :pe sãracii, drepþi, ocrotiþi într-o vreme de acelaºi scaun papal, care se ocupã acum numai deagonisirea bunurilor lumeºti. 91. Doii : adicã numai a treia parte sau jumãtatea veniturilorecleziastice. 92. Vacanþe : veniturile primului beneficiu bisericesc deveneau vacante prinmoartea titularului. 93. Quae sunt : care aparþin sãracilor lui Dumnezeu. 94. Astea : niciautorizaþia de a împãrþi numai o treime sau jumãtate din venituri, nici cea de beneficiivacante, nici dijmele care aparþineau de drept numai sãracilor. 95. Tulpinã : credinþa, caree sãmînþa cuvîntului lui Dumnezeu (Matei, XIII). 96. Acestei sfere : acestui cer al Soarelui,unde sînt aºezate sufletele teologilor.
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97 Deci cu doctrinã ºi cu rîvnã mareintra-n oficiu-apostolesc, curgîndca ºi-un torent ce sus izvoru-ºi are,
100 ºi-aºa descinse-n jos, nãvalã dîndîn codrii eretici, ce se-nmulþirã,tot unde-afla mai tari potrivnici stînd.
103 Vîlcele multe-apoi din el pornirãaºa c-arbuºtii din curpinsu-ntregiicatolice grãdini mai vii sporirã.
106 De-a fost atare-o roatã a telegii,pe care s-apãrã credinþa viede-a-nvins interne lupte sacrilegii,
109 tu poþi vedea ºi-a altei vrednicie,de care pîn-a nu fi eu venitd’Aquin vorbi cu-atîta curtenie
112 ci-atît de ros e fierul ce-a-nvãlitorbita-ncît se rupe-azi cãpãtîiulºi mustul dulce-oþet a devenit.
115 Cãci gloata lui, ce drept mergea dintîiul,punînd picioru-n paºii sãi, azi curãspre partea-n care primii-au pus cãlcîiul.
118 Vedea-se-va-n curînd ce rea culturãfac ei, din seceriº, cînd pirul luiboci-se-va cã nu-i primit în ºurã !
121 Deºi nu zic cã-n toatã cartea nu-imãcar vro filã-douã-ntr-ale salepe care sã citeºti : «Eu sînt ce fui»,

103. Din el vîlcele (a). 110. atunci, cînd nu eram (a). 121. cartea noastrã (a).
98. Intra : imperfectul în locul perfectului simplu. Cf. versul 100 : „descinse”. 101. Codrii : întext : „uscãturi eretice”. -nmulþirã : ce se-nmulþirã gãsind terenul favorabil ºi nefiind smulse.102. Stînd : subiectul este Sfîntul Dominic, care, asemenea unui bun general, era totdeaunaîn locul unde rezistenþa duºmanilor era mai mare. 103. Vîlcele : urmeazã imaginea torentului,care se împarte în mai multe ºuvoaie. E vorba, fireºte, de alþi predicatori, urmaºii SfîntuluiDominic. 104. Arbuºtii : credincioºii. 106. O roatã : Sfîntul Dominic. Telegii : carul Bisericiilui Cristos. Cf. Purgatoriul, XXIX, 107. 107. Pe care s-apãrã credinþa vie : a se înþelege :stînd pe car (ca Beatrice în scena vie a procesiunii mistice din Paradis). Relativul „care”se referã la „telegii” din versul precedent. 108. Sacrilegii : ereziile. 109. A altei : adicã aSfîntului Francisc, comparat cu cealaltã roatã a telegii. 111. D’Aquin : Sfîntul Toma.112. Ci-atît : în text : „Ci orbita pe care o fãcu partea extremã a circumferinþei sale (a roþii)este pãrãsitã, astfel încît unde înainte era drojdie (bunã pentru a pãstra vinul), acuma estemucegaiul”, adicã, dupã cum interpreteazã unul din cei mai vechi comentatori, Iacopo dellaLana : „unde la început erau frãþie ºi unire, acuma este dezbinare ºi urã”. 115. Gloata : domi-nicanii rãtãciþi. 116. Sãi : ai Sfîntului Dominic. Curã : curg, aproape ca o apã. 117. Primii :cei dintîi urmaºi ai sfîntului. Cãlcîiul : adicã în direcþie opusã, înaintînd cãtre locurile pe careceilalþi le-au lãsat la spate, întorcîndu-le cãlcîiele. 119. Ei : cãlugãrii dominicani. Seceriº :rodul sufletesc al predicilor. Pirul : buruianã pãgubitoare agriculturii, cãci, o datã pãrãsitã, cugreu se poate stîrpi. Aici din pir va consista aproape întreaga recoltã. 120. ªurã : un adãpostpentru recoltã. 121. Cartea : ordinul dominican, comparat aici cu o carte. 122. Filã : în senstot figurat : cîte unul sau doi cãlugãri. Sale : ale cãrþii. 123. Ce fui : urmaºii credincioºi
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124 dar n-o fi d’Aquasparta, nici Casaledin cari ai legii-atari ies interpreþiicã unii-o strîng, iar alþii-o iau la vale.
127 Eu fui Bonaventura-n timpul vieþii ;ºi-oricãror griji, ºi nu-s oficii mici,le-am pus nebiruit de sus pãreþii.
130 Iluminat e ºi-Augustin aici ;ei [cei ce] primii-ntre desculþii goicu cerul s-au fãcut prin sfoar-amici.
133 Ugo Sanct Victor ºi doi Petri-apoiComestor ºi Ispanu ce-ntr-o carteCu ºase-ori douã pãrþi e viu la voi.
136 Natan profetul e, ºi mai departe,Hrisostomos ºi-Anselm ºi-acel Donatce demn maestru-a fost al primei arte.

124. nu-i nici (a). 131. cei ce primi (a). 137. ªi-Anselm ºi H. (a).
învãþãturilor sfîntului (numai doi sau trei monahi pot fi împãcaþi cu cugetul cã sînt ceea ceau fost înaintaºii lor). 124. Aquasparta : Matteo d’Acquasparta, conducãtorul „general” alfranciscanilor ºi apoi cardinal. În 1300 a fost trimis de papa Bonifaciu al VIII-lea la Florenþa,ca sã încerce o împãcare între „albi” ºi „negri” (bianchi ºi neri). A fost ºeful unui curent careera pentru interpretarea mai puþin riguroasã a tipicului franciscan. Casale : Ubertino d’Iliada Casale (1259-1338), ºeful curentului contrar, intrînd în ordinul franciscan în anul 1273, afost silit sã-l pãrãseascã ºi sã treacã în cel benedictin (1317). A predat teologia la Paris ºiîn mai multe oraºe italiene, unde de asemenea s-a relevat ºi ca predicator. Surghiunit pe mun-tele Verna, a scris, întru apãrarea doctrinelor sale, o carte intitulatã Arbor vitae crucifixae.125. Legii : ale tipicului franciscan. 126. O strîng : spiritualiºtii, al cãror ºef era Ubertinoda Casale. La vale : conventualii, al cãror reprezentant mai de seamã era d’Acquasparta.Am vãzut cã spiritualii (conduºi de Ubertino da Casale) erau cei mai riguroºi, iar conven-tualii mai indulgenþi în interpretarea tipicului franciscan. 127. Bonaventura : Bonaventura daBagnorea, despre care am mai vorbit (nota 29). 128. Griji : a se înþelege : „Am pus stavile(pãreþi) nespus de înalte oricãror griji pãmîntene”. ªtim într-adevãr cã, în timpul cît a fostconducãtor general al franciscanilor, „a ºtiut sã se þie departe de excesele ºi ale spiritualilor,ºi ale conventualilor ºi a fost apãrãtor vajnic al sãrãciei” (F. Tocco). 130. Iluminat : Illuminatoda Rieti, unul din cei doisprezece cãlugãri ce însoþirã pe Sfîntul Francisc în cãlãtoria luiîn Orient, la curtea sultanului. Augustin : nu e vorba, fireºte, de marele Augustin, ci de unAugustin din Assisi, care ºi el a fost unul dintre primii urmaºi ai Sfîntului Francisc ºi repre-zentant al ordinului în Terra di Lavoro (þinut aproape de Neapole) în anul 1216. 132. Prinsfoar- : cãpãstru care serveºte de cingãtoare cãlugãrilor franciscani. 133. Sanct Victor : cele-brul teolog (1097-1141) nãscut în Flandra ºi care a trãit mai mulþi ani în mînãstirea SaintVictor din Paris. Pentru ºtiinþa sa a fost supranumit alter Augustinus. 134. Comestor : PetrusComestor, adicã comestor librorum (= devorator de cãrþi). S-a nãscut la Troye, în Franþa,la începutul secolului al XIII-lea. A fost secretar al Universitãþii din Paris ºi a murit în 1179,tot în mînãstirea Saint Victor. Cea mai cunoscutã operã a lui este Historia scholastica.Ispanu : Petrus Hispanus, nãscut la Lisabona (1226) : filosof, medic, teolog ºi papã cu numelede Giovanni al XXI-lea ; a murit  în 1277. O carte : Summula logicae, tratat de filosofie în douã-sprezece (6×2) pãrþi, datorat lui Petrus Hispanus. 135. Voi : oamenii pãmîntului. 136. Natan :profetul Natan, care, din porunca Domnului, dojeni pe David pentru cã pusese la cale uciderealui Urie, ca sã-i ia soþia. Cf. Samuel, II, 12, 10 : „ªi acum nu se va depãrta sabia din casa taîn veac, pentru cã m-ai defãimat pre mine, ºi ai luat pre femeia lui Urie, Hetitul, ca sã-þi fiefemeie”. 137. Hrisostomos : Sfîntul Ioan din Antiohia, zis Hrisostomul sau Gurã-de-Aur(347-407), patriarh al Constantinopolului. Anselm : Sfîntul Anselm din Aosta (Piemont). Afost episcop în Canterbury (Anglia) de la 1093 pînã la moarte (1109). Dintre operele sale,foarte numeroase ºi adînci, e celebrã aceea despre întruparea lui Cristos : Cur Deus homo ?Donat : Aelius Donatus, gramatic roman din secolul al IV-lea d.Cr., autorul unei Ars grammatica,foarte renumitã ºi destul de rãspînditã în Evul Mediu. 138. Primei : gramatica era prima
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139 Raban apoi, ºi mie-alãturatIoachim abatele Calabriei carecu spirit de profet a fost dotat.
142 Sã ’nalþ pe-un paladin atît de maremiºcat eu fui de-aprinsa simpatieºi-a lui fra Tomas dulce cuvîntare,
145 precum miºcã ºi-ntreaga-ne frãþie”.

142. Sã-l laud pe-un Maestru (a). 143. Miºcatu-m-a ºi (a). 144. ªi ºi-a lui Toma (a).
145. Precum miºcata (a).
dintre cele ºapte arte ale triviului (gramatica, dialectica ºi retorica) ºi quadriviului (aritme-tica, geometria, muzica ºi astronomia). 139. Raban : Rabanus Maurus din Magonza, nãscutla 776 ºi mort la 856. A învãþat în mînãstirea din Fulda, sub direcþia lui Alcuin, care aadãugat la numele discipolului preferat pe acela de Maurus, discipolul prea iubit al SfîntuluiBenedict. A fost stareþ al mînãstirii din Fulda ºi arhiepiscop al Magonzei. Pe lîngã multeopere teologice ºi tratate pentru ºcolile teologice, a lãsat o enciclopedie (De Universo) ºinumeroase interpretãri ale Vechiului Testament. 140. Ioachim : Gioacchino da Fiore, monahcalabrez ºi stareþ al mînãstirii din Corrazzo. Ca ºi Raban, a fost exeget biblic ºi propovãduitorde reforme sociale ºi religioase foarte îndrãzneþe, ca o consecinþã a unei interpretãri misticea Bibliei, cu totul particularã lui ºi condamnatã de Bisericã (Del Lungo). 141. Profet : fiindcãfãcea ºi multe profeþii despre viitorul Bisericii ºi al societãþii omeneºti. 142. Paladin : SfîntulFrancisc. 144. Fra Tomas : Sfîntul Toma de Aquino, care a arãtat o dragoste fierbinte pentruSfîntul Dominic. 145. Miºcã : face aluzie la hora sfîntã a sufletelor fericite din acest cer alteologilor (-ntreaga-ne frãþie), care ºi ea a fost pusã în miºcare de plãcerea ce-a încercat-oascultînd dulcea cuvîntare a Sfîntului Toma despre Sfîntul Francisc.
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1 Vrînd bine sã-nþelegi ce-acum vãzui,imagini fã-þi în gînd, ºi neclintiteca stînca sã le þii, cît timp îþi spui.
4 Ia cincisprezece stele-n feluritebucãþi de cer, cari ard aºa de clarecã-nving ºi zãri oricît de-acoperite,
7 ia Carul cel ce zi ºi noapte areatîta loc, cã-ntors în orice felproþapul sãu, el veºnic nu dispare,
10 ºi ia ºi gura cornului acelce-ncepe-n osie,-n vîrfu-i care-ascundeun punct ce-a lumii osie-o þine-n el
13 ºi douã semne fã-þi apoi rotundecum fu fãcut ºi de-a lui Minos fatãsimþind al morþii ger cum o pãtrunde,

Cîntul XIII
Cerul al patrulea, al Soarelui  :sufletele înþelepte

Dublul joc ºi cînt al sufletelor (1-30)   SfîntulToma vorbeºte lui Dante despre ºtiinþa lui
Solomon, Adam ºi Isus Cristos (31-110) Greºeala judecãþilor pripite (111-142)

4. Cari senine (a). 5. Pe bolta (a). Lucesc bolta-ncît cuprins ea are (a). 6. Ca vãlulceþii-ndesuite (a). Cã-nving de ceaþã pline (b). 8. pe cer (a). 9. Întors al sãu proþap (a).
8-9. Atîta loc pe cer, cã-n orice fel/ Întors proþapu-n veci nu ne dispare (a). 11. -nvîrful oiºtei, din (a). 11-12. Ce-n vîrful oiºtii-ncepînd ascunde/ Un punct ce þineosia lumii-n el (b). 14. cînd a lui (a).
1. Acum : în aceastã clipã, transportîndu-se la timpul cînd se afla în Rai ; altfel ar fi trebuitsã spunã „atunci”. Tot astfel ºi-n textul italian : „or vidi”. 2. Imagini : sã-þi închipui ce vaurma. 5. Bucãþi : þinuturi, regiuni ale cerului. 6. Acoperite : de ceaþã. 7. Carul : cele ºaptestele ale aºa-zisului Car al lui Boote (Boarul). 8. Loc : în emisferul ceresc boreal. -ntors :„fiindcã stelele Carului cel Mare împlinesc ocolul lor [întorcînd proþapul Carului înãuntrul spa-þiului cerului nostru], rãmînînd mereu vizibile” (Del Lungo). 9. Proþapul : fiindcã se roteºtecu el în jurul polului. 10. Gura : deschizãtura corpului prin care iese sunetul. Cornului :Carul cel Mic, ale cãrui stele sînt dispuse aproape în forma unui corn de vînãtoare, al cãruivîrf începe lîngã steaua polarã, pusã la extremitatea osiei, adicã a axului împrejurul cãruiase roteºte. A se construi : „gura acelui corn (deschizãtura acelui corn – Carul cel Mic, ce în vîrfu-iare steaua polarã) ce-ncepe în osie ce-a lumii osie-o þine-n el”. 13. Semne : constelaþii. Cu altecuvinte : „Ia-þi stelele din Carul cel Mare, adaugã pe acelea ale Carului cel Mic, dispune-leîn douã constelaþii în formã de cercuri concentrice, care se rotesc în sens invers, ºi vei aveao palidã imagine de ceea ce am vãzut eu, cînd sufletele teologilor au început sã se învîrteascãºi sã cînte”. 14. Fatã : Ariadna, fiica lui Minos, a cãrei coroanã (cf. Ovidiu, Metamorphoses,VIII, 174-182) Bacchus o schimbã în stele : Coroana Ariadnei. 15. Ger : în clipa morþii.
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16 ºi cum o roatã-i de-alta luminatãºi ambele rotesc ºi-aºa cã-n drumrotirea lor li-e cale-ntîmpinatã ;
19 ºi-abia un palid chip avea-vei cumfu grupa lor ºi dupla-le-nvîrtirepe lîngã punctul unde stau acum,
22 cãci fu mai sus de-a noastr-orice privire,pe cît mai sus de cursul linei Chianee cea mai iute-a cerului rotire.
25 Nu cînt-aici pe Bah, ºi nici peane,ci trei persoane-n veºnica naturãunind divinu-n trupul firii-umane.
28 Cînd joc ºi cînt apoi sfîrºite furã,din griji în griji ferice-a-ºi trece zorul,spre noi aceste lãmpi un front fãcurã ;
31 acelaºi foc ce-mi fu povestitorul,Francisce,-al vieþii tale minunate,a rupt tãcerea ce unea tot corul :
34 – „Cînd e bãtut un rînd de spice, frate,ºi boabele-n grînar acum sînt puse,mã-ndeamn-un dulce dor ºi-alt rînd a-l bate.
37 În pieptul, crezi, Cui scoas-o coastã-i fusedin ea spre-a face-obrazul minunata cãrui gur-atîta plîns ne-aduse,
40 ºi-n pieptul Cui, de lance-nsîngerat,ºi-ntîi ºi-apoi rãsplat-a dat deplinãîncît iertare-oricãrei culpe-a dat,

20. C-un centru-n punctul (a). 22. Cãci ea-ntrecea atît orice privire (a). 28. [sfîrºind]apoi tãcurã (a). 30. Un front spre noi (a).
18. -ntîmpinatã : de întîmpinare, întrucît stelele celei dintîi constelaþii, învîrtindu-se, seîntîlnesc cu ale celei de-a doua, care la rîndu-i se roteºte în sens invers. 21. Stau acum : întext : „eram atunci”, adicã în centrul acelor rotiri. 25. Nu cînt- : subiectul este sufletele teolo-
gilor. Prezent istoric, în loc de au cîntat (atunci, acolo, în Rai). Bah : ca în corul vechilor pãgîni.Peane : imnuri de laudã cãtre Apollo. 28. Cînd : a se construi : „Cînd joc ºi cîntec furã sfîrºite,aceste lãmpi, ferice de a-ºi trece zorul din griji în griji, fãcurã un front spre noi”. 29. Din griji :trecînd din grija cîntului în lauda lui Dumnezeu în grija de a instrui pe Dante. 30. Un front :se întoarserã cãtre Dante ºi Beatrice. 31. Foc : Sfîntul Toma. 34. Rînd : face aluzie la primaîndoialã a lui Dante : „ce-ngraºã mult pe cel ce nu s-abate”. 35. Puse : ºi explicaþia este pusãla adãpost în memorie. 36. Alt rînd : de spice, adicã cealaltã îndoialã a lui Dante despreºtiinþa lui Solomon, cu privire la care Sfîntul Toma a spus cã „nu s-a nãscut un altul sã vadãmai bine”. Bate : a o explica. 37. Pieptul : lui Adam. 38. Obrazul : al Evei. 39. Gur- : lãcomia,fiindcã, urmînd sfatul ºarpelui ispititor, a gustat cea dintîi din fructul oprit ºi a dat apoi sãguste lui Adam, împovãrîndu-ne astfel pe toþi cu pãcatul originar, pentru a cãrui ispãºire a fostnevoie de întruparea, pãtimirea ºi moartea lui Isus Cristos. 40. Cui : Isus Cristos. 41. -ntîi :înainte de a muri, cu pilda vieþii Sale ºi cu pãtimirea Sa. Apoi : dupã moarte, dînd oamenilorplãcuþi lui Dumnezeu mijlocul de a se izbãvi. 42. Oricãrei : fiindcã nici o greºealã nu e atît
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43 cît poate-umana fire-avea luminãfu pusã toatã-n ei de-Acela carezidit-a pe-ambii-n mila sa divinã.
46 ªi deci ce-am spus mai sus þi-e de mirare,cã «n-a vãzut alt om aºa de-afund»ca bunul cel ce-a cincea faclã-l are.
49 Deschide-þi ochii-acum la ce-þi rãspundsã vezi, cã tu ce crezi ºi-a mea rostiresînt una-n tot ca centru-ntr-un rotund.
52 Tot ce-i Etern, sau poate-avea pierire,nu e decît reflexul din ideeace-o naºte-al nostru Rege prin iubire.
55 De Primul cel ce-o naºte-apoi, aceealumina vie-n veci nu se desparteºi nici de-amor ce-i faþa lor a treia.
58 Prin mila sa El razele-ºi împarteca ºi-n oglinzi, în nouã subzistenþe,ci-n veci fiind tot Unul mai departe.
61 De-aci scoboarã-n ultime potenþedin act în act mai jos, mereu slãbindºi-abia mai naºte scurte contingenþe,

48. faclã-l (a). 55. De-al Sãu izvor apoi, în veci (a). 56. nu se mai (a). 58. lumina (a).
60. Tot anul rãmînînd (a).
de gravã, încît sã nu poatã fi rãscumpãratã prin pãtimirea lui Isus. 43. Cît : a se construi :„Cîtã luminã poate umana fire-avea (în ea)”. 44. Ei : Adam ºi Isus Cristos. Acela : Dumnezeu,creatorul amîndurora. Raþionamentul lui Dante este astfel : „Toate creaturile, ºi muritoare,ºi nemuritoare, purced din puterea care vine de la Dumnezeu. Aceasta, trecînd prin ceruri,produce astfel creaturile, punînd în ele pecetea divinã, care strãluceºte aici mai mult, colomai puþin, fiindcã nu totdeauna natura urmeazã opera lui Dumnezeu. Adevãrata perfecþie oavem numai cînd Dumnezeu acþioneazã direct, cum a fost la crearea lui Adam ºi la întruparealui Isus Cristos. De aici urmeazã cã nici un om n-a fost mai desãvîrºit ca Adam ºi Isus. Decilauda adusã lui Solomon de cãtre Sfîntul Bonaventura, cã n-a fost cineva care sã fi ºtiut maimult decît el, se referã nu la Solomon om, ci la Solomon rege. A fost aºadar cel mai învãþatdintre regi, dupã cum se vede ºi din ceea ce a cerut lui Dumnezeu : darul ºtiinþei” (Steiner).46. Ce : cã nu s-a ivit nici un om mai învãþat decît Solomon. 48. Bunul : ºtiinþa. Faclã :Solomon. 50. Cã tu : a se construi : „Cã ce crezi tu ºi rostirea mea...”. 51. Centru- : centrulcercului, care nu poate fi decît unic. 52. Etern : fiinþele nemuritoare, ca de pildã îngerii, îndiferitele lor stihii. Pierire : fiinþele nemuritoare. 53. Ideea : verbul divin, adicã ideea pecare Dumnezeu Tatãl o concepe despre Sine ºi care se întrupeazã în Fiul. Ideea, în limbajulteologic, este, în taina Sfintei Treimi, a doua persoanã : Fiul pe care Dumnezeu (al nostru
Rege) îl naºte printr-un act de iubire. 55. Primul : Tatãl. 56. Lumina : Fiul. Desparte :de iubire. nu se mai desface din unitatea substanþialã cu Dumnezeu. 57. Amor : Duhul Sfînt.59. Oglinzi : face aluzie la cele nouã cercuri cristaline, puse în miºcare de cele nouã stihiiîngereºti. Nouã : în cele nouã stihii îngereºti. Subzistenþe : fiind creaþi de Dumnezeu, fãrãintermediul cerurilor. 61. Potenþe : în elementele pãmînteºti, despre care spune cã sîntpotenþe, fiindcã în ele nu e viaþã, ci doar posibilitate de viaþã. 62. Act : de la un cer superiorla celãlalt, inferior. Cerurile sînt numite acte fiindcã sînt active în producerea fiinþelor infe-rioare. 63. Contingenþe : fiinþe coruptibile ºi muritoare.
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64 ºi-acestea eu le judec ca fiindnãscute stãri, ºi cerul le produceori cu sãmînþ-ori fãrã ea, rotind.
67 Dar ceara lor ºi mîna ce-o inducenu sînt de-un fel, de-aceea ºi izvodulmai mult ori mai puþin sub semn strãluce.
70 De-aici ºi pomii felurit au rodul,mai bun ori rãu, deºi de-o rãdãcinã,de-aci se naºte geniul sau nãrodul.
73 De-ar fi ºi ceara-n toate-atotdeplinã,ºi ceru-ar fi-n suprema sa putere,perfect-ar fi ºi-a semnului luminã.
76 Natura-i însã-n veci aci-n scãdere ;artist ce-a artei siguranþ-o punede-ajuns în op, dar cea din mîini îi piere.
79 Deci cînd Virtutea prim-astfel dispuneºi-mprim-aºa iubirea sa-nfocatã,s-atinge-atunci suprema perfecþiune.
82 Aºa pãmîntu-ajunse demn odatãperfecte vietãþi din el a da,ºi-aºa Fecioar-ajunse-nsãrcinatã.
85 Într-astea deci aprob pãrerea ta :cã-n doi aceia nu mai stete minteumanã-n veci ºi nici nu va mai sta.

65. Nãscut iar nu fãcut (a). 69. Divers sub semnul ideal (a). 74. ªi-ar fi ºi Ceru-ntoat-a (a). 75. Tiparu-ar fi-ntru toat-a sa luminã (a). Vedea-i-ar semnu-n toatã (a).
79. aºa (A). 80. ºi-aºa imprimã dragostea-nfocatã, (a). Am trecut în text vari-anta (a), dupã indicaþia manuscrisului. 84. ajunse-a naºte fiu o fatã (a).
64. Acestea : contingenþele, fiinþele coruptibile. 65. Nãscute : zãmislite. 66. Fãrã ea : mine-ralele. 67. Ceara : materia, cu care îngerii, ajutaþi de ceruri, formeazã fiinþele inferioare.Mîna : a îngerilor : principiul creator al materiei. 68. De-un fel : nu e totdeauna egal, ciputerea lor este uneori mai mare, alteori mai micã. Izvodul : amprenta, pecetea, ceea cerezultã din aceastã înrîurire a principiului asupra materiei. 72. Nãrodul : unii se nasc genii,alþii proºti. 73. Atotdeplinã : dacã materia ar poseda, în gradul cel mai mare, posibilitateasa de perfecþie, ºi cerurile ar deþine puterea formatoare în cel mai înalt grad (perfect ar fi).75. Semnului : amprentei. Luminã : ideea creatoare a lui Dumnezeu ar strãluci în toatãsplendoarea-i. 76. Aci : în ceruri. 77. Siguranþ- : obiºnuinþã, stãpînirea tehnicã. 78. Cea :siguranþa mîinii. În text : „mîna care tremurã”. Puterea nedesãvîrºitã a cerurilor este com-paratã cu cea a unui artist care posedã tehnica, dar a cãrui mînã tremurã. 79. Prim- : alui Dumnezeu. 80. Aºa : cu desãvîrºire, direct, fãrã intermediul cerurilor. 82. Odatã : cîndDumnezeu, suflînd, a creat pe Adam. 83. Perfecte vietãþi : în text : „toatã desãvîrºireaanimalã”, adicã a unei fiinþe însufleþite. Cf. Geneza, II, 7 : „ªi a fãcut Dumnezeu pre om,þãrînã luînd din pãmînt, ºi a suflat în faþa lui suflare de viaþã, ºi s-a fãcut omul cu suflet viu”.84. Aºa : prin opera directã a lui Dumnezeu, Sfînta Fecioarã zãmisli ºi nãscu pe Isus, cea maidesãvîrºitã dintre fiinþele omeneºti. 86. -n doi : în Adam ºi Cristos. 86-87. Minte umanã :atît de desãvîrºitã.
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88 Dar dac-acum eu n-aº vorbi ’nainte,tu : «Cum a fost deci fãr’ de-asemãnare ?»din nou mi-ai sta[-ntrebînd cu noi cuvinte].
91 Dar ca sã-þi parã clar ce-ascuns îþi pare,socoþi, ce-a fost, ce cauz-avu sã nege,cînd «cere» i s-a zis sã cear-atare.
94 Eu n-am vorbit sã nu poþi tu-nþelegecã rege-a fost, ºi deci el cuminþieceru, spre-a fi desãvîrºit un rege.
97 Dar nu spre-a ºti-n ce numãr pot sã fiemotorii-aci, nici dacã din necesseºi-un contingent, necesse-o sã ne vie,
100 nici si est dare primum motum esse,nici dacã vrun triunghi, ce n-ar aveaunghi drept, în semicerc el totuºi iese.
103 Ce-am spus ºi-þi spui ºi-acum, de poþi vedea :un cap regal ceru, ºi deci spre-atareºtiinþ-a sãgetat intenþia mea.
106 Spre «nu sui» de ’nalþi tu gînduri clare,cunoºti cã numai regi am în privire,cãci mulþi sînt regi, dar buni gãseºti arare.

89. te-ai face (a). Eou fãcînd (a). 90. aceleiaºi cuvinte (a). 101. în el (a). 102. sãiese (a). 101-102. Nici dacã-n semicerc, cînd n-ar avea/ Unghiu drept în el, perfecttriunghiul iese (a). 103. astfel (a). 105. tel (a). 106. concluzii (a).
89. Asemãnare : face aluzie la Solomon, despre care Sfîntul Bonaventura a spus cã a fost fãrãasemãnare în ºtiinþa sa, ceea ce s-ar pãrea cã ar contrazice faptul cã fiinþele cu totul desãvîrºiten-au fost decît Adam ºi Isus, întrucît au fost creaþi direct de Dumnezeu. 92. Cauz- : adicãdorinþa de a ocîrmui bine pe supuºii sãi în calitatea-i de rege. Nege : sã refuze toate celelaltedaruri, pentru cel al ºtiinþei. 93. Cînd : a se construi : „sã cearã atare (ºtiinþã) cînd i s-a zis«cere»”. Cf. III Regi, 3, 9 : „ªi sã dai robului tãu inima a auzi, ºi a judeca poporul tãu întrudreptate, ca sã cunoascã între bine ºi între rãu”. 95. Rege : Sfîntul Bonaventura,  aplicîndmetoda scolasticã, care proceda prin nenumãrate distincþii, cautã a justifica ce-a spus despreSolomon, arãtînd cã vorbele sale s-au referit numai la calitatea de „rege” a lui Solomon. Înrealitate, toatã argumentaþia ne cam face impresia (spunînd aceasta cu tot respectul faþã deDante) de sofisticã. Ni se pare cã Sfîntul Bonaventura cam împarte un fir de pãr în patru,defect de subtilitate comun de altfel multor filosofi ºi teologi. Am impresia cã Dante, bãgîndde seamã c-a mers prea departe cu afirmaþia cã n-a fost nimeni mai învãþat decît Solomon, cautãpe urmã sã reducã afirmaþia sa în limite mai restrînse. 97. Dar : e vorba tot de Solomon, caren-a cerut ºtiinþã teologicã ºi nici filosoficã sau matematicã, ci ºtiinþa practicã necesarã unuirege spre a face fericiþi pe supuºii sãi. Numãr : chestie teologicã, despre numãrul îngerilor motoriai cerurilor, foarte discutatã în vremea lui Dante, care s-a ocupat de ea ºi în Convivio, II, 5.98. Necesse : chestie de logicã : dacã dintr-o premisã necesarã ºi din alta contingentã (nece-sarã) poate deriva o consecinþã necesarã, ceea ce Aristotel, fireºte, neagã. 100. Si est : dacãe posibil de-a admite cã existã o miºcare primordialã (care nu derivã dintr-o altã miºcare), lucruneadmis de Aristotel ºi admis de teologi. 101. Vrun triunghi : dacã într-un semicerc se poateînscrie un triunghi, care sã nu fie dreptunghi, ceea ce este imposibil. 102. Iese : reuºeºti a-lînscrie într-un semicerc. 103. Ce-am spus : a se construi : „De poþi vedea, ce-am spus ºi-þispui”. 107. Am : am avut, cînd am spus cã n-a fost cineva mai învãþat decît Solomon.
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109 Ia-mi vorba deci cu-aceastã osebire,ºi-atunci ea poate sta cu tot ce crezide primul om ºi-al nostru dulce mire.
112 ªi plumb pe tãlpi, ca-ncet sã ’nainteziasemeni c-un trudit, sã-þi fie-aceste,cînd mergi spre «da» ºi «ba» ºi nu le vezi.
115 Cãci cel mai prost din proºti acela estece-afirm-ori neagã fãrã de-a distingeºi sare-aºa vorbind fãrã de veste.
118 Pe false cãi de-aceea ne ºi-mpingeorice curent creat pe-un calapod,iar patima a noastrã minte-o-nvinge.
121 Din mal te-ntorci mai rãu decît nãrodcãci nu te-ntorci cum pleci, cînd a pãtrundetu vrei un adevãr ºi n-ai metod.
124 La ce-þi spui eu cu probe clari rãspundeParmenides, Melis ºi Bris ºi-aceice-au mers aºa ºi nu ºtiurã unde.
127 ªi-aºa Sabel, ori Arie ºi-alþi ca eice-au fost ca spãzi Scripturii s-o sfîºie,cãci drepþi voind sã fie-au fost miºei.

120. ªi-apoi ºi mintea patima, ne-o-nvinge (a). 121. drum (a). 124. ªi-aici cu probelimpezi (a). 126. ºi ei (a).
109. Osebire : distincþie, în sensul scolastic. 111. Primul om : Adam. Mire : Isus Cristos.113. Aceste : faptul cã n-a interpretat bine cuvintele mele. 117. Sare : se porneºte, pe neaºtep-tate, la vorbã. 119. Calapod : opinia curentã. 120. Patima : convingerea greºitã cã opinianoastrã e cea adevãratã. 121. Din mal : gîndul poetului se-ndreaptã cãtre pescari. 122. Apãtrunde : în text : „a pescui”. 125. Parmenides : nãscut în Italia, în colonia greacã Elea,cãtre 535 î.Cr. A susþinut cã lumea e alcãtuitã numai din douã elemente, focul ºi pãmîntul,iar soarele este principiul tuturor lucrurilor. Cf. Diogene Laerþiu, IX, 21-23. Melis : tot dinºcoala eleaticã, originar din Samos ºi trãind în a doua jumãtate a secolului al V-lea î.Cr.Afirmã cã miºcarea nu e o realitate, ci o aparenþã. Despre Parmenide ºi Melis, Dante spuneîn De Monarchia (III, 4) cã Aristotel (Phys., II, 10) îl criticã : „dicens qui falsa recipiunt, et non
syllogizantes sunt”. Bris : din Eraclea, cercetãtor al problemei cuadraturii cercului. 127. Sabel :eretic din secolul al III-lea d.Cr. A tãgãduit Sfînta Treime ºi a fost condamnat de conciliul dinAlexandria (261). Arie : ºef al sectei eretice care a luat numele de la el. A fost condamnat deconciliul din Nicea (325). A tãgãduit cã Fiul e consubstanþial (de aceeaºi fiinþã) cu Tatãl.Sfîntul Toma, în Summa theologica, vorbind de Arie, spune : „Erezia lui, care a despãrþitdivinitatea, este mai detestabilã decît aceea a lui Nestor, care a separat umanitatea depersoana Fiului lui Dumnezeu”. 128. Spãzi : tratînd cu violenþã cãrþile sfinte, interpretîndu-leîn mod silit. Astfel interpreteazã toþi comentatorii moderni (Del Lungo, Torraca, Passerini).Steiner însã, luîndu-se dupã o glossã a unuia din cei mai vechi comentatori (Francesco daButi), crede cã trebuie sã interpretãm : deformînd înþelesul lor, ca ºi spadele care reflectãdeformate chipurile ce se oglindesc în ele, pe care le aratã lungi, dar strîmbe : „Cînd spadaeste lucioasã ºi chipul omenesc se reflectã în ea, îl aratã strîmb ºi nu în forma pe care-o are”(Buti). Cred cã aceastã a doua interpretare trebuie socotitã greºitã. 129. Miºei : eretici, dinprea multã prezumþie a ºtiinþei lor.
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130 Un om cînd judecã sã nu se þieprea sigur deci, ca cel ce estimeazãcît timp sînt verzi recoltele-n cîmpie.
133 Vãzut-am eu mãceºul cum ierneazãstînd sterp întregul timp ºi spin cu fiere,ºi-apoi pe vîrf cu floare cum s-orneazã ;
136 vãzut-am nava iute ºi-n puterepe mãri fãcîndu-ºi drumul sãu deplin,ºi-ntrînd în port, cum fãr’ de veste piere.
139 Cînd vãd pe-un om jertfind ºi pe-alt creºtinfurînd, nu cread-oricare Stan ºi Radãcã vãd de-a dreptu-n sfatul cel divin,
142 cãci ãsta poate-urca, cel’alt sã cadã”.

131. Caius (a). 134. fiere (a). 142. ºi-alalt (a).
131. Estimeazã : Cf. Convivio, IV, 15 : „Sînt mulþi atît de prezumþioºi de inteligenþa lor, încîtcred cã pot mãsura cu inteligenþa toate lucrurile, socotind adevãrat tot ce li se pare lor astfel,ºi fals ceea ce lor nu li se pare”. Se aseamãnã aceºtia cu þãranul ce face pronosticuri asuprarecoltei, cînd grîul e încã verde. 133. Mãceºul : nu trebuie sã facem judecãþi pripite desprerãutatea oamenilor, fiindcã cine pare rãu poate fi cu totul altfel în interiorul lui, ca ºi mãceºul,care toatã iarna se aratã sterp ºi plin de spini, iar pe urmã, în primãvarã, se împodobeºte cucele mai plãcute flori. Aceeaºi idee, într-o formã mai modernã, a exprimat-o Pascoli, spunîndcã în inima fiecãrui chiparos e un cuib de privighetori ºi sub fiecare piatrã albã, un scorpion.Cît priveºte expresia „cu fiere”, traducãtorul ºi-a amintit de pãdurea sinucigaºilor din cîntul XIIIdin Infern, unde Dante îºi închipuie cã sufletele acestor pãcãtoºi s-au preschimbat în copacicu frunze întunecate ºi care în loc de fructe au spini plini de otravã ºi fiere. 138. În port :pierind tocmai cînd putea crede cã se aflã la adãpost de orice primejdie. 139. Jertfind : fãcîndofrande, pomeni, cum era obiceiul în Evul Mediu : arãtîndu-se deci om drept ºi evlavios.140. Stan ºi Radã : foarte frumoasã traducere, substituindu-se o expresie curat româneascãla „donna Berta o ser Martino” a lui Dante. Acestea erau douã nume convenþionale, ca ºi Titusºi Caius întrebuinþaþi în dreptul civil la romani. Ranieri da Perugia, de pildã, scrie : „Tu,doamna Berta, mama zisului vînzãtor ; tu, jupîn Martin, debitor principal”. 141. Cã vãd : cã-ivãd. Sfatul : judecata. 142. Ãsta : cel care furã. Sã cadã : cel care jertfeºte.
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1 Spre cerc din centru, ºi spre centru vinedin margini apa în rotundul vasprecum o miºti de-afarã ori din sine.
4 Acestea ce le spui mi-au ºi rãmasvenite-n gînd deodatã cînd tãcut-aºi duhul plin de glorie-al lui Tomas,
7 prin faptu-asemãnãrii, cãci fãcut-ala fel ºi el vorbind, ºi Beatrice,cãci, dupã el, ea astfel început-a :
10 – „Acesta are zor, deºi n-o zice,ºi nici vorbind, dar nici nu se gîndeºte,sã afle ºi-alt un adevãr de-aice.
13 Sã-i spui de focul cel ce vã-nvãleºtesubstanþa voastr-aici, va rãmîneaetern la voi cum astãzi vã-nfloreºte,
16 ºi rãmînînd, sã-i spui cum va putea,cînd voi veþi fi iar trup, la voi rãmasulsã nu vã fie-o piedic-a vedea ?”.

Cîntul XIV
Cerul al cincilea, al lui Marte  :sufletele rãzboinicilor

Îndoiala lui Dante (1-13)  Strãlucirea
fericiþilor dupã Judecata de Apoi (14-66) Cununa a treia ºi trecerea în cerul lui Marte(67-126)  Extazul poetului (127-139)

16. dacã da, (a). 17. Cînd fi-veþi iarãº (a).
1. Spre cerc : un vas lovit pe dinafarã imprimã apei o miºcare circularã concentricã, princare undele se miºcã de la periferie cãtre centru, pe cînd apa lovitã în mijlocul vasuluiformeazã cercuri ce se miºcã invers, de la centru cãtre periferie. Tot astfel, atenþia lui Dante,cînd vorbea Sfîntul Toma, se transportase de la centru (centrul cununii în care se gãseau elºi Beatrice) la periferie ; acum, cînd vorbeºte Beatrice, s-a întors de la periferie la centru. 3. Miºti :o loveºti. Din sine : în centrul vasului. 4. Rãmas : mi-au venit ºi mi-au rãmas în minte. 8. Lafel : a miºcat atenþia mea de la Beatrice (centrul) la el (periferia). ªi Beatrice : care, vorbind,a miºcat atenþia mea de la periferie (Sfîntul Toma) cãtre ea (centrul cununii). 10. Acesta : Dante.Ghicind dorul lui Dante de a i se lãmuri o nouã îndoialã, Beatrice se adreseazã sufletelor fericitecare formeazã cununa de luminã a teologilor, rugîndu-le sã dezvãluie adevãrul. 11. Gîndeºte :Beatrice a ghicit dorul lui Dante mai înainte chiar de a se fi formulat distinct în gîndirea lui.12. De-aice : din cerul teologilor. 13. De : dacã. 15. -nfloreºte : vã transformã în flori deluminã. 16. Rãmînînd : în cazul cînd acel foc ce vã înveleºte va rãmînea. 17. Cînd : cînd, dupãJudecata cea de Apoi, veþi recãpãta, împreunã cu trupul, ºi ochii omeneºti. Rãmasul : lumina
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19 Cum cei ce-n dans rotind îºi poartã pasul,cînd sînt cuprinºi de-un spor de veselie,mai veseli tropotesc ºi ’nalþã glasul,
22 aºa mi-au arãtat la ruga pieºi-acele sfinte hori o sporitoareplãcere-n dans ºi-n dulcea melodie.
25 Acel ce plînge cã pe lume moarespre-a fi cu viaþã-n cer, el n-a simþiteterna rouã-n dulcea ei rãcoare !
28 Cãci Unu, Doi ºi Trei ce-n veci unitºi-n Trei ºi-n Doi ºi-n Unu e deodatã,ºi-aºa-ngrãdeºte tot, Cel ne-ngrãdit,
31 puterea lui de trei ori fu cîntatãde toþi de-aici, ºi-aºa fu melodiac-ar fi oricãrui bine-o demnã platã.
34 ªi-n cea mai strîmtã roatã din fãcliacea mai divin-aºa de dulce-un graicum poate-avu Gavril cãtre Maria,
37 rãspuns a dat : – „Iubirea noastrã-n Raiatîta timp cît þine sãrbãtoarea,luci-ne-va-mprejur cu-atare strai.
40 Lucoarea lui urmeazã-n grad ardoareaºi-ardoarea vãzul, ce ne este-aciatît cît graþia ne-a sporit valoarea.
43 ªi-al nostru trup, cînd timpul va veniîn sfînta carne iarãºi sã se-mbrace,fiind perfect, cu mult mai drag ne-o fi.

25. Ce plîng cã-n lume omul moare (a). 26. ei (a). 28. trei (a). 33. C-ar fi de-ajuns
oricãrui bine (b). 35. -atunci modest (a). 41. care toþi îl prind (a). iar pe (a).
rãmasã. 22. Pie : la ruga, binevoitoare pentru mine, a Beatricei. 23. Hori : cele douã cununide lumini, care se învîrteau în sens opus. 24. Plãcere : fiindcã, pentru sufletele fericite, nuexistã o bucurie mai mare decît aceea de a satisface o dorinþã dreaptã, mai ales cã, în cazulde faþã, e vorba ºi de a veni în ajutorul sãrmanei minþi omeneºti, care, fãrã harul de sus,înþelege atît de puþin. 27. Rãcoare : plãcerea pe care rãcoarea o produce oamenilor doborîþide cãldurã ºi însetaþi (în acest caz : de adevãr). 28. Unu : pentru cã sufletele teologilorîncepurã sã cînte lauda Sfintei Treimi. 30. -ngrãdeºte : Dumnezeu, neîngrãdit, nu are marginiºi cuprinde în el toatã creaþia. 31. Lui : a lui Dumnezeu, în taina Sfintei Treimi. 32. De-aici :din cerul Soarelui. 33. Platã : melodia cîntecului de laudã era aºa de dulce, încît ar fi fost odemnã rãsplatã pentru orice faptã bunã, oricît ar fi fost ea de mare. 34. Strîmtã ; din cununainterioarã, ºi deci mai micã. 35. Un grai : graiul lui Solomon. 36. Gavril : Arhanghelul Gavril,în Buna-Vestire. 38. Sãrbãtoarea : bucuria sufletelor sfinte, care va þine în vecii vecilor.39. Strai : veºmînt de luminã. 40. Ardoarea : ardoarea iubirii sfinte, a lui Dumnezeu ºi chiara creaturilor, dacã însã aceastã iubire e îndreptatã tot cãtre Dumnezeu, creatorul. 41. Vãzul :viziunea lui Dumnezeu. 42. Atît : vãzul mai mare, dupã cum mai mare sau mai mic estesporul de merit produs de harul dumnezeiesc. 43. Trup : persoanã. Cînd : reînvierea cãrnii.44. Sfînta : fãrã nici o nevoie materialã, cu totul purã. Sfîntul Toma, Summa theologica, III,supl., 84, spune : „Carnea va fi glorioasã din revãrsarea gloriei sufletului asupra trupului”.De altfel, la Sfîntul Toma, expresia „corpora gloriosa” – cînd vorbeºte de trupul pe caresufletele îl vor reîmbrãca dupã Judecata de Apoi – este foarte obiºnuitã. 45. Perfect : întrucît
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46 Va creºte deci lumina ce ne-o facedin mila Sa vestmînt supremul Bine,cãci, spre-a-l vedea, prin el sîntem dibace,
49 ºi vãzul deci sã creascã se cuvinesã creasc-ardoarea ce din el rãsare,sã creascã raza ce dintr-însa vine.
52 Dar ca ºi jarul, cînd el flacãri are,ce-atît de-a lui lucoare-nvinse sîntîncît distinct el dintre ele-apare,
55 aºa de-a cãrnii ce ne-o fi vestmîntînvins-o fi lucoarea ce-azi ne-mbracã,de-a cãrnii, zic, ce moartã ni-e-n pãmînt.
58 Ãst spor de foc nu trude-o sã ne facã,cãci ºi-n organe-atît va fi ºi sporulspre-a-nvinge tot ce poate sã ne placã”.
61 Pãrur-atunci toþi gata ºi cu zorulsã strige-„amin”, ºi-un cor ºi-al doilea cor,de mortul trup atît arzîndu-i dorul,
64 nu numai pentru el, ci poate-un dorde mame-ori taþi, de toþi cîþi îi iubirãpe cînd erau ºi ei din cei ce mor.

54. el dintre ele (a).

va fi persoana completã : sufletul ºi trupul. 48. A-l vedea : pe Dumnezeu. Prin el : prinveºmîntul de luminã. Lumina pe care Dumnezeu o dã sufletelor fericite le pune în stare(sîntem dibace) de a-L vedea pe El. 49-51. Sã creascã : a se observa repetarea de trei ori aacestei expresii. Vorbeºte un suflet sfînt, fericit, ºi parcã presimte plãcerea acestor sporuri.„Începuse cu glas modest, dar n-a putut sã rãmînã rece” (Torraca). 53. Ce : ce, flãcãri. 54. El :jarul. Cf. Iezechiel, I, 13 : „ca niºte cãrbuni de foc aprinºi...”. 56. Lucoarea : veºmîntul deluminã, pe care îl avem acum, va fi învins de strãlucirea cãrnii, pe care o vom îmbrãca dinnou, dupã Judecata de Apoi. 57. Moartã : în momentul de faþã. 58. Trude : nu ne va fi opiedicã. Se referã la a doua parte a îndoielii lui Dante – dacã, recãpãtînd ochii o datã cu trupul,aceste suflete nu vor suferi din cauza luminozitãþii prea mari a veºmîntului lor. 59. Atît :puterea ochilor va creºte în aceeaºi proporþie cu sporul de luminã, fiindcã, dupã cum spuneSfîntul Toma în Summa theologica, III, supl., 82, 1 : „Toate organele cãrnii reînviate vor fiînzestrate cu o putere nouã, pentru a se putea bucura cu desãvîrºire de fericirea Raiului”.60. -nvinge : a rezista la orice lucru va face bucuria noastrã. 65. De mame : minunatã terþinã,care ne aratã toatã umanitatea lui Dante, chiar în Raiul unde ar fi putut sã fie împiedicatde ºtiinþa teologicã, care nu mai admite, în sfera fericirii veºnice, alte legãturi sufleteºti decîtnumai cu Dumnezeu. Dar Dante nu era numai teolog ; era mai ales poet, ºi a ºtiut sã introducãîn Raiul lui, care altfel ar fi ieºit rece ºi fãrã nici o culoare, aceastã notã de adîncã umanitate :sufletele fericite nu se bucurã atît de dobîndirea corpului, în ceea ce priveºte persoana lor,cît mai ales pentru cã vor revedea trãsãturile scumpe ale mamelor, taþilor ºi copiilor morþi.De altfel, Dante nu face altceva decît sã aleagã printre Pãrinþii Bisericii ºi teologi pe aceiacare ne dau o idee mai omeneascã despre fericirea sufletelor în Rai. Astfel se bizuie el peSfîntul Grigorie (Dial., IV, 35), care spune cã cei fericiþi se bucurã mai mult cînd vãd cã sebucurã împreunã cu cei pe care i-au iubit. ªi Sfîntul Ciprian : „Acolo mare ceatã de prieteni
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67 ªi-atunci lucori, egal lucind, venirãîn juru-acestor roþi de care-am spusaºa cum vezi cînd cerul se reschirã.
70 ªi-aºa cum la suirea-ntîiei seripe cer încep noi aºtri sã-þi aparãce-acum îþi par aieve-acum pãreri,
73 aºa-mi pãru cã vãd cum licurarãfiinþe nouã, cari în cerc au cinspe-aceste douã hori pe dinafarã.
76 O, cum veni de iute ºi de-aprinsveridicu-þi reflex, Spirite sfinte,în ochii mei, cã fui de el învins.
79 Ci-mi sta zîmbind Beatrice-aºa ’nainte,ºi mîndr-aºa, c-a mea de-aci vedereo las cu multe care-mi fug din minte.
82 Cînd ochii mei au prins din nou puteresã-i urc, vãzui cã-s singur ºi transpuscu Doamna mea spre cerul altei sfere.
85 Simþeam cu bine cã mã urc în susdin focu-nflãcãrat al stelei carepãrea cã arde roºie de nespus.

70. ...sus, ...apus (a). 71. sclipiri (a). 72. ca nu-s (a). 78. încît ºi (a). 79. ci Doamna
mea zîmbind îmi stã ’nainte (b). 80. vãzute (a). 84. cu dulcea Doamnã-n cerul (a).
86-87. din focul stelei plin de-nflãcãrare/ ce-aºa-mi pãrea cã-i roºu de nespus (b).
ne-aºteaptã, de taþi, de fraþi, de copii, care, siguri de nemurirea lor ºi de izbãvirea noastrã,ne doresc”. 66. Ce mor : muritori ºi ei, deci încã pe pãmînt. 69. Se reschirã : în textul italian :„si rischiara” (= se lumineazã). Probabil e vorba aici de o încercare de a da cuvîntului românescun înþeles la fel cu cel italienesc, de care se apropie atît ca sonoritate. 72. Pãreri : cãci luminazilei, încã nedispãrutã cu totul, face în aºa fel încît abia se vãd strãlucind stelele pe cer. A seadmira delicateþea scenei ºi abilitatea lui Dante de a se folosi de un spectacol natural, ca sãînlesneascã pãtrunderea în aceastã lume fantasticã de lumini ºi melodii, care-i lumea Raiului.Se pare cã numai la pomenirea pãmîntului, un fel de nouã viaþã, aproape înfriguratã înaduceri-aminte ale iubirilor familiare de pe pãmînt, cuprinde pe toate aceste suflete fericite,cãtre care, ca la ascultarea unui apel drag, din tot cerul aleargã alte suflete, asemeneaprimelor stele pe care seara le zãrim rãsãrind la orizont. 74. Au cins : formînd o a treiacomunã. 77. Spirite : pentru cã strãlucirea lor este reflexul iubirii lui Dumnezeu, care iubireeste reprezentatã, în Sfînta Treime, de Duhul Sfînt. 78. Învins : fiindcã ochii nu puturã suferilumina lor. 80. De-aci : din Rai. În text : „O las printre acele vederi pe care mintea nu le putuurma”. 84. Altei sfere : cerul lui Marte, unde se aratã sufletele acelea care au murit lup-tîndu-se pentru credinþã. 86. Din focu- : unii comentatori înþeleg cã Dante bagã de seamã cãs-a suit în un alt cer din cauza creºterii strãlucirii, cu care de obicei fiecare astru primeºtepe Dante ºi Beatrice. Alþii (ºi eu cred cã aceºtia au dreptate) socotesc cã Dante observã cãa urcat în Marte din cauza luminii roºii ce-l înfãºoarã ºi care e proprie acelei planete.87. Roºie : cf. Convivio, II, 14 : „Marte usucã ºi arde lucrurile, cãldura lui fiind asemãnãtoarecu aceea a focului, ºi aceasta se face pentru cã el ne apare înfierbîntat de cãldurã, cînd maimult ºi cînd mai puþin, dupã desimea sau rãrimea aburilor ce-l urmeazã”.
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88 Din sufletul întreg ºi-n limba caree una-n toþi adusei mulþãmitãprecum cerea ºi-n har sporita-mi stare.
91 ªi nici n-a fost în pieptul meu topitãvãpaia jertfei, cînd convins eu fuicã ea cu drag ºi bine-a fost primitã,
94 cãci între douã raze largi vãzuiaºa de-aprinse roºii flo[ri, orbeºte,]c-am zis : – „Oh, Soare, ce de salbe-þi pui !”.
97 Precum cu stele mari ºi mici albeºteGalaxi-aºa, din pol în pol, o calece chiar ºi pe-nþelepþi îi zãpãceºte,
100 aºa ºi-n Marte-n fundul sferei saleun semn formau, cel vrednic de mãrirece-mparte-un cerc în patru pãrþi egale.
103 Aci-mi simt arta-nvinsã de-amintire,cãci astfel fulgera pe cruce Cristcã n-aflu demn nimic de-asemuire,
106 dar cîþi iau crucea lor urmînd pe Cristierta-mi-vor cîte las sã nu le vazã,cãci înºiºi vãd lucind pe lemn pe Crist.
109 Din corn în corn, din vîrf pînã la bazã,jucau lumini ce schinteiau sporitecînd se-ntîlneau ori se-ntreceau pe razã,

88. din sufletul meu tot (a). 91. ºi nici nu-mi fuse-n piept deplin (a). 97. stele (a).
97-98. precum albind Galaxia-n cer cu stele/ ºi m. ºi mici, din pol în pol (b).
98. desparte (a). 99. ele (a). 100. Marte (a).
89. E una : rugãciunea cu cugetul e la fel la toatã lumea, pe cînd rugãciunea cu vorba estefeluritã, din cauza limbilor deosebite. 90. -n har : a se construi : „starea mea sporitã în har”.Sporita : dupã Torraca : „fiindcã Dumnezeu a binevoit sã-l ridice într-o altã sferã”. Cred cãtrebuie interpretat în sensul cã aceastã sporire de har se produce în urma ºi prin faptulsosirii lui Dante într-o altã sferã, superioarã. Ceilalþi comentatori nici nu-ºi pun problema.92. Jertfei : a jertfei de iubire, pe care Dante o fãcuse cu mulþumirea ºi ruga lui. 93. Ea :vãpaia jertfei de pe altarul inimii. 95. Flo[ri] : sufletele sfinte, în formã de flori roºii deluminã. 96. Soare : soarele spiritual al lui Dumnezeu. Salbe : în text : „Cum le împodobeºti !”.98. Galaxi- : Calea Laptelui, pe care grecii o numeau Galaxia (de la gala = lapte). Din pol :deoarece Calea Laptelui se întinde de la Polul Nord la Polul Sud, în forma unei zone circulare.99. Zãpãceºte : face aluzie la diferitele opinii emise de filosofi spre a explica acest fenomen.
Cf. Convivio, II, 15, unde, dupã ce a citat unele din aceste opinii, spune cã pãrerea lui Aristoteln-o putem ºti, fiindcã cele douã traduceri, „cea veche” ºi „cea nouã”, nu concordã împreunã.Aici Dante urmeazã pe Albertus Magnus : „În locul unde se vede Galaxia, pe cerul înstelat,apar multe stele, mari ºi mici, strãlucitoare ºi apropiate”. 101. Semn : semnul Sfintei Cruci.102. Patru : fiindcã un cerc nu se poate împãrþi în patru pãrþi egale decît prin douã diametre,care, întretãindu-se ºi formînd patru unghiuri drepte, dau o cruce. 103. -nvinsã : amintireas-a pãstrat, dar arta poetului nu o poate exprima. 106. Iau crucea : cine primeºte cu sufletulînseninat orice durere de la Dumnezeu. Cf. Matei, XVI, 24 : „Oricine voieºte sã vie dupã Mine,sã se lepede de sine, sã-ºi ia crucea ºi sã-Mi urmeze Mie”. 108. Vãd : în text : „Vor vedea ºiei (fiindcã vor fi mîntuiþi) lucind pe Crist în lumina aceea (a crucii de raze pe de planetaMarte)”. 109. Corn : braþ. 110. Lumini : sufletele fericiþilor, morþi rãzboindu-se pentru cre-dinþã. 111. -ntreceau : una trecea înaintea celeilalte.
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112 cum vezi mici pãrþi de corpuri, rãsucitesau drepte,-aici, ºi-a jocului figurãmereu schimbînd-o, leneºe-ori grãbite,
115 ºi-aºa se miºcã-n raza care curãtrecînd prin umbra ce ºi-o face-adeseprin minte-ori artã scutec de cãldurã.
118 ªi cum din harpã ºi din gigã ieseplãcut tintin de multe corzi, chiar cuinu-i sînt din cîntec vorbele-nþelese,
121 aºa din lãmpile ce-aici vãzuiieºea pe cruce-o melodie-atarec-am stat rãpit, deºi n-o pricepui.
124 Simþeam eu clar cã-i vrun elogiu mare,cãci „Scoalã-te” ºi„-nvinge”-am prins din cîntcum prind ºi-acei ce-aud din întîmplare.
127 Simþeam de el c-aºa de-nvins eu sînt,cã pîn-aici nimic n-avu putinþãsã-mi fie-un lanþ mai drag ca legãmînt.
130 Prea asprã poate pare-a mea sentinþãc-am pus mai jos plãcerea de-ochii Eicei dulci ce-alin-oricare-a mea dorinþã !
133 Cîþi însã ºtiu cã stampa vie-a ce-ifrumos etern, pe cît te sui, devinemai clar – ºi deci, de n-am privit în ei,

116. þi-o faci (a). 125. prins (a). 127. învins (a). 129. cuprins (a). 133. Cîþi ºtiu cã
astea vii sigilii a ce-i (a). dar cîþi pricep (b). 133-134. cîþi ºtiu cã astea vii sigilii –
a ce-i/ Frumos etern (b).
112. Pãrþi : comparã sufletele care roiesc luminoase în crucea de luminã din planeta Martecu firiºoarele ce se joacã într-o razã de luminã care pãtrunde într-o odaie întunecoasã. Fireºte,de aici imaginaþia lui Dante a pornit pentru a da scena grandioasã din acest cînt. Mãrindproporþiile fenomenului natural ºi sublimîndu-l, ajunge la ceva cu totul miraculos ºi pesteînchipuirea omeneascã. Am avut ºi altã datã ocazia de observat, cu privire la anumite legimeteorologice ale Infernului (aceea, de pildã, prin care flãcãrile ce cad pe cîmpia înfierbîntatãa acelora ce au pãcãtuit împotriva naturii se sting pe malurile împietrite ale rîului de foc careînconjoarã cîmpia, din cauza aburilor ce se ridicã din el), cum fantezia lui Dante pleacã totdeaunade la realitate ºi se preocupã de a fi verosimilã, deosebindu-se astfel de fantezia nordicã aaltor poeþi, ca de pildã aceea a lui Goethe, care nu se preocupã de verosimilitate. De aceeaaceastã operã a lui Dante ne intereseazã, întrucît umanitatea o strãbate de la un capãt lacelãlalt, chiar în cele mai mici amãnunte, iar pãmîntul se proiecteazã nu numai în Infern (cumse crede, de obicei, dupã o veche teorie romanticã, care nu se mai poate susþine), ci ºi înPurgatoriu ºi chiar în Rai, care nu e numai teologic, dar ºi omenesc. 113. Aici : pe pãmînt.Figurã : a se construi : „mereu schimbînd figura jocului, leneºe-ori grãbite”. 115. Curã : curge,pãtrunde. 116. ªi-o face : ºi-o pregãteºte. 117. Minte : iscusinþã. Ori : în sens mai mult de„ºi”. Scutec : apãrãtoare. 118. Gigã : din germana veche gige (modern geige), un fel de vioarãcu arcuºul în formã de arc, întrebuinþatã în Evul Mediu. 119. Chiar : chiar de cine nu înþelegevorbele din cîntec. 121. Lãmpile : sufletele fericite, în formã de lumini. 125. Scoalã-te : cuvinteluate din liturghia ecleziasticã, în care se proslãveºte învierea lui Cristos, biruitorul morþii.127. De el : a se construi : „cã sînt aºa de-nvins de el”. -nvins : cãci cîntecul întrecea putereaaperceptivã a auzului meu. 128. Aici : atunci. 129. Lanþ : nimic nu m-a legat cu lanþuri maidulci. 131. Ei : ai Beatricei. 133. Stampa vie : ochii Beatricei, socotiþi ca pecetea sau culmeaoricãrui lucru frumos. 135. Clar : ne-am aºtepta la femininul „clarã” fiindcã adjectivul se referã
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136 mã pot scuza de ce m-acuz pe minespre-a mã scuza, ºi vãd c-am spus dreptate ;cãci nu-s excluse-aici plãceri divine,
139 cãci ele,-urcînd, devin tot mai curate.

la „stampã” din versul 133. 136. Mã pot : subiectul e „cîþi” din versul 133. M-acuz : de a numã fi uitat în ochii Beatricei, deveniþi mai luminoºi. 137. Scuza : de a fi spus cã melodia ces-auzea din crucea de luminã a lui Marte m-a legat cu cele mai dulci lanþuri posibile. Ceeace s-ar pãrea puþin mãgulitor pentru Beatrice, ai cãrei ochi ar fi fost niºte lanþuri mai puþindulci. Scuza lui Dante este cã nu se uitase în ochii Beatricei, dar aceastã scuzã el însuºi osocoteºte mai mult o acuzaþie. De aceea el spune cã cei care ºtiu cum, ridicîndu-se tot mai susîn Rai, ochii Beatricei strãluceau mereu mai mult, pot sã-l ierte de învinuirea ce însuºi ºi-oaduce de-a nu fi privit în ochii ei, aceasta pentru a se scuza de a fi socotit lanþurile melodiei,inferioare atracþiei ochilor Doamnei lui. 138. Aici : în Rai. 139. Urcînd : din cer în cer.Curate : mai intense ºi mai spirituale, curãþindu-se de orice urmã pãmînteascã.
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1 Onesta vrere-n care ni s-aratãacel amor ce-n veci spre bine tindecum pofta face-n vrerea necuratã,
4 odihnã-n dulcea lir-a pus tutindefãcînd sã tac-acele corzi pe caredivina dreaptã dupã plac le-ntinde.
7 Cum pot sã nege-o just-a ta rugareaceºti de-aici, cînd ei spre-a-mi da putinþãsã vreau sã-i rog, tãcurã-ntr-o suflare !
10 E justã-n infinit o suferinþãs-o aib-acei ce fug de-atare bineiubind ce n-are veºnicã fiinþã.
13 Precum în pacea unei seri seninesubit un meteor ce-ºi scurge foculîþi miºcã ochii paºnici dupã sine

Cîntul XV
Cerul al cincilea, al lui Marte  :sufletele rãzboinicilor

Sfînta iubire a sufletelor fericite (1-12) Cacciaguida, strãmoºul lui Dante (13-87) 
Florenþa de altãdatã (88-129)  Strãmoºiipoetului (130-148)

1. Dar buna vrere-n care (a). 2. Iubirea cea cu dreapta þîntã (a). 3. Face-n vrere (a).
4. Tãcere-a pus iubirea care (a). 13. Nopþi (a). 15. Trag ochii ce-þi steteau (a). Din
pacea lor trag ochii dupã sine (b). smulg ochi-þi (b).

1. Vrere : iubirea sfîntã, cãtre aproape. 2. Amor : iubirea inspiratã direct de Dumnezeu.3. Face : s-aratã. 4. Odihnã : tãcere. Lir- : crucea, care vibra de sunete, întocmai ca o lirã.Tutinde : pretutindeni, formã obiºnuitã la Coºbuc. 5. Corzi : fiindcã fiecare suflet din crucee o coardã care vibreazã cu sunete înalte sau joase, dupã cum voieºte Dumnezeu. 8. Aici :în Rai. A se înþelege : „Dacã, pentru a-mi da putinþa sã le rog, sufletele fericite din cruceade luminã se oprirã deodatã din cînt, cum am putea crede cã ele sã rãmînã nesimþitoaredreptelor rugãciuni ale noastre ?”. 10. Justã : a se înþelege : „E just sã sufere în veci cei cefug de atare bine (iubirea sfîntã a sufletelor fericite), iubind cele pãmînteºti” (ce n-are veºnicã
fiinþã).
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16 ºi-þi pare-a fi o stea ce-ºi mutã locul,atît cã-n partea de-unde se despartenu piere nici o stea ºi-i scurt ºi jocul,
19 aºa din cornul dinspre-a dreptei partea curs în jos la baza crucii-un astrudin mîndra grup-a lãmpilor din Marte.
22 Dar gemma nu s-a dezlipit de nastruci-a curs pieziº pe razã, ca ºi viulºi blîndul foc ce-urmeaz-un alabastru.
25 Aºa ca umbr-a curs Anhise piul,cînd îºi vãzu (de e sã credem Muzasuprem-a noastrã) prin Elisiu fiul.
28 – „O, sanguis meus, o, superinfusa

gratia Dei ! Sicut tibi, cui
bis unquam coeli janua reclusa ?”

31 Mã-ntoarsei, cînd vorbi, spre focul lui ;spre Doamn-apoi þintii a mea privire,ºi-aici ºi-acolo beat de-uimire fui,
34 c-avea privirea-ncinsã de-o zîmbire,încît credeam cã pînã-n fund a meas-afundã-n Rai cu-ntreaga fericire.

24. linul (a). 32. ªi beat ºi-aici ºi-aici (a). 32-33. ºi de uimirea/ Ce-avui ºi-aici
ºi-aici ca beat eu fui/ Cãci dulce-atare-un rîs îi fu privirea (b), avea-n privire (b).
34-35. Cã pînã-n fund credeam c-alung cu-a mea/ ªi rãul meu ºi-ntreagã feri-
cirea (b). ºi tot ce-i fericire (b). 36. ºi-n (a).
18. Scurt : de scurtã duratã. Jocul : lumina meteorului. 19. Cornul : braþul, aripa : din latinaclasicã, în care aripa dreaptã ºi cea stîngã a oastei se chemau cornu dextrum ºi cornu laevum ;aici, mai ales din latina bisericeascã, în care gãsim expresiile in cornu evangelii ºi in cornu
epistolae, pentru a se arãta partea dreaptã ºi cea stîngã a altarului. 20. Astru : un sufletluminos. E vorba de Cacciaguida degli Elisei, strãmoºul lui Dante, care a urmat pe împãratulConrad al III-lea de Suabia (1138-1152) în cruciada a doua (1147) ºi care l-a fãcut cavalerpentru faptele-i vitejeºti. Alþi comentatori cred cã Dante face aluzie la Conrad al II-lea Salicul(1024-1039), care s-a luptat cu saracinii, în Calabria. Despre Cacciaguida, în afarã de ceea ceaflãm de la Dante, nu ºtim aproape nimic. Numai într-un document din 28 aprilie 1131 apareprintre martori un „Cacciaguida, filius Adami”, care, dupã Barbi ºi Torraca, ar putea sã fiestrãmoºul lui Dante. 22. Gemma : italienism = nestematã, giuvaer (suflet luminos). Nastru :panglicã de luminã (italienism). Torraca crede cã Dante se referã la niºte panglici de mãtaseºi aur, împodobite cu mãrgãritare sau alte nestemate, pe care femeile le purtau pe braþe ºipe piept. O interpretare sugestivã îmi pare aceea a lui Steiner : „...ca ºi cum crucea ar fifost un þesut împodobit cu nestemate, pe care sufletul se miºcã fãrã a se depãrta de el”.24. Urmeaz- : se scurge în dosul unei lespezi de alabastru. 25. Aºa : cu atîta dragoste depãrinte. Ca umbr- : umbra lui Cacciaguida a alergat la Dante ca aceea lui Anchise înspreEnea. 26. Cînd : în cîmpiile Elisee, cu prilejul coborîrii lui Enea în lumea umbrelor subterane.Muza : Virgil, care povesteºte aceastã întîlnire în Eneida, VI, 684. 27. Noastrã : fiindcã pentruDante ºi contemporanii lui Virgil era considerat un autor naþional. Între latinã ºi italianã nuse fãcea altã diferenþã decît de stil : latina era consideratã ca limbã literarã, cu reguli fixe degramaticã (motiv pentru care se ºi chema grammatica), iar italiana un fel de dialect, bunnumai pentru nevoile practice ale vieþii. 28. O, sanguis : o, odraslã ! O, superinfusa : o, harullui Dumnezeu, care a coborît la tine ! 29. Cui : cui ca þie, a fost vreodatã deschisã cuiva poartaRaiului ? 32. Doamn- : Beatrice. 33. Aici : uitîndu-mã la Beatrice. Acolo : uitîndu-mã la foculcare-mi vorbea (Cacciaguida). Beat : copleºit. 34. Avea : Beatrice. 35. A mea : privirea.
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37 ªi, drag ºi-a-l auzi ca ºi-al vedea,adaose duhul celor cuvîntate,dar ne-nþeles, aºa de-adînc vorbea.
40 Dar nu-ntr-adins, ci din necesitates-ascunse mie-aºa, cãci cele spuseîntrec a minþii-oricare facultate.
43 Cînd arcul dragostei fierbinþi îi fuseaºa de-ntins cã vorbele lui grelela pragul minþii omeneºti le-aduse,
46 acestea-ntîi le-am înþeles din ele :– „Binevorbit sã fii tu trei în unulc-aºa de bun te-arãþi sãminþii mele !”.
49 ªi zise-apoi : – „ªi drag ºi lung ajunulce-avui, cetind suprema carte-n careetern e albul alb ºi brun e brunul,
52 mi-l stîmperi tu-ntr-aceast-a mea-mbrãcaredin care-acu vorbesc, drept graþie Ei,ce-þi dete-aripi spre-aºa de sus zburare.
55 Gîndirea ta, crezi tu, cã-n ochii meidin primul gînd o am, precum, cui ºtiedin unul iese-oricare numãr vrei,
58 deci nu mã-ntrebi nici cine sînt, nici þiede ce-þi par eu din tot acest alaide spirite, mai plin de veselie.
61 E drept ce crezi, cã marii-ori micii-n Rai,citesc oglinda-n care-a ta gîndireei clar o vãd, pe cînd tu nici n-o ai.

38. înainte (a). 40. cuvinte (a). 42. minte (a). 43-45. Apoi cînd arcul dragostei
fierbinte/ Slãbi-ntr-atît cã vorbe-a scos de-acolo/ Ce-au þinta pragul omeneºtii
minte (b). 52. Copile-al meu mi-l... graþie (b). 55-56. Tu crezi cã g. tãu/ Din
Domnu-mi vine-ast (a).
37. Drag : frumos la vedere ºi la auz. 38. Adaose : alte cuvinte. 40. -ntr-adins : pentru cã,din contrã, sufletele fericite sînt mereu gata nu numai sã satisfacã, dar ºi sã previnã dorinþeledrepte. Necesitate : fiindcã ºtiinþa lui îi sugera concepte superioare marginilor la care minteaomeneascã poate sã ajungã. 44. -ntins : destins ; cînd entuziasmul care îl însufleþea s-a potolit.47. În unul : Sfînta Treime. 48. Sãminþii : odraslei. E vorba de Dante, al cãrui strãmoº a fostCacciaguida. 49. Ajunul : dorinþa de a te vedea, pe care am conceput-o citind în Cartea minþiidumnezeieºti (în care tot ce e scris nu se schimbã niciodatã) cã ai sã vii în Rai, cu trupul, înaintede a muri. 52. Stîmperi : se referã la „ajunul” din versul 49. -mbrãcare : în sufletul meu,îmbrãcat în aceastã hainã de luminã, dinãuntrul cãreia îþi vorbesc. 53. Ei : Beatrice. 54. Aripi :fiindcã teologia aratã minþii omeneºti drumurile cerului. 56. Primul gînd : Dumnezeu. 57. Iese :din cunoºtinþa unitãþii iese aceea a tuturor celorlalte numere. Vrea sã spunã cã el citeºte îngîndirea lui Dumnezeu pe aceea a lui Dante. 58. Nu mã-ntrebi : fiindcã ºtii cã nu e necesar ;ºi cunosc mai dinainte dorinþa ce-o ai de-a ºti cine sînt ºi de ce, printre celelalte suflete, aparmai vesel. 61. Marii-ori micii : oricare ar fi gradul lor de fericire. 62. Oglinda : minteadumnezeiascã, în care, ca într-o oglindã, se vãd toate gîndurile omeneºti. 63. Pe cînd : chiarînainte de-a fi avut gîndul.
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64 Dar ca s-alini mai bine-acea iubireîn care-adînc vegheazã însetatãde-un dulce dor eterna mea privire,
67 rosteºte-þi liber ºi-ndrãzneþ curatadorinþa ta prin clare vorbe spusela cari eu am de-acum rãspunsul gata”.
70 Privii spre Doamnã, ci zîmbind ea-mi spuse’nainte-a fi vorbit, cã-mi dã-nvoireace vrerii mele-un spor de-aripi îi puse.
73 – „Pe loc ce v-apãru,-ncepui vorbirea,Egalul prim, ºi-n voi e,-n fiecine,Egal-apoi ºtiinþa ºi iubirea,
76 cãci ele-n cel de-unde ºi foc vã vineca ºi lumin’, atîta-s de egalecã-i imperfect orice-alt egal, vezi bine.
79 Ci bietele puteri ºi vreri mortale,din cauza care-aici vi-e clar [ce-aratã],diverse-aripi au pentru zbor pe cale.
82 Iar eu ca om am inima-ncãrcatãde-acest defect ; deci pot numai cu easã-þi dau rãspuns salutului de tatã.
85 Te rog, topaze viu, ce-ntr-astã steaornezi a dînsei preþioas-ornare,s-astîmperi cu-al tãu nume setea mea.”

64. mulþãmi (a). 64-69. Ci-amorul sfînt, în care-n veci vegheazã/ privirea mea,
spre-a-l împlini-ndeajuns/ cãci ãst dor dulce apururi mã-nseteazã/ rosteºte-þi vrerea
ºi-al tãu dor ascuns/ cu vesel glas ºi sigur tu cuteazã/ cãci eu am gata tot ce-am
de rãspuns (A). Am trecut în text varianta (b) : prin clare vorbe spuse, pentru arestabili rima. 81. Dau sborului diverse (a).
64. Ci-amorul : a se înþelege : „...ci, spre a împlini îndeajuns amorul sfînt, în care privireamea vegheazã în veci, fiindcã acest dor dulce mã înseteazã de-a pururi, rosteºte-þi vrerea...”.Cu alte cuvinte, sufletul, deºi cunoaºte dorinþa lui Dante, vrea s-o audã exprimatã de elînsuºi, ca sã satisfacã mai bine amorul. 68. Vesel : fiindcã va cãpãta cunoºtinþa adevãrului.Sigur : sigur cã vei fi satisfãcut. 72. Un spor : spori dorinþa mea de a mã întreþine cuCacciaguida. 73. Pe loc : îndatã ce v-a apãrut lumina lui Dumnezeu (Egalul prim), ºtiinþa ºiiubirea au devenit egale în fiecare din voi, fiindcã în Dumnezeu ele sînt atît de egale, încîtoricare altã egalitate apare imperfectã. 79. Ci : nu tot aºa se întîmplã cu bietele puteri ºivreri omeneºti, în care iubirea ºi ºtiinþa nu sînt deopotrivã ; ºi dacã cea dintîi poate sã meargãmai departe, cea din urmã nu poate întotdeauna s-o urmeze. Cu alte cuvinte, nu totdeaunaomul poate exprima ceea ce simte. 83. Acest defect : nepotrivirea între iubire ºi puterea de-ao exprima. Cu ea : cu inima, nu cu vorba. 85. Topaze : piatrã preþioasã, de culoare galbenã,despre care Dino Compagni spune (cf. Intelligenza, strofa 26) : „ha color d’auro a splendiente
lume” (= are o luminã strãlucitoare de culoarea aurului). Comparaþia se potriveºte deciperfect cu sufletul luminos al lui Cacciaguida. 86. Ornezi : sporeºti împodobirea preþioasã aacestui cer.
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88 – „Rãsade-al meu, ce-mi fuºi o desfãtarea te-aºtepta, tulpina ta eu fui.”Aºa-ntroduse dulcea-i cuvîntare.
91 – „Pe-al cãrui nume neamul tãu þi-l spui,de-o sutã de-ani pe deal e ºi el unulce-i dã ocol pe-ntîiul balþ al lui,
94 ºi-i fiu al meu, iar þie-þi fu strãbunul.ªi-ai fi dator ca-n lunga-i suferinþãsã-i faci mai scurt prin bune fapte-ajunul,
97 Florenþa-n vechea ei circumferinþã,în care ºi-astãzi none bat ºi trele,trãia onest, ºi-n cumpãt ºi-n priinþã.
100 N-aveam pe-atunci cununi ºi lanþugele,ºi nici femei cu brîu ºi-ncãlþãmintemai dragi de-a fi vãzute decît ele,
103 nici nu-ngrozea fetiþa pe-un pãrintedin faºe chiar, cãci zestrea ºi-alte toateþineau mãsura strîns la ce-i cuminte.

89. Chiar numai aºteptînd tulpina-þi (a). 102. Vederii-acestea (a).
88. Rãsade : odraslã. 89. Tulpina : originea neamului tãu. 91. Pe-al : cel pe al cãrui numeîþi spui numele tãu, adicã Alighiero I, de unde þi-a venit numele de familie, dînd astfel naºtereunei alte ramuri ºi pãrãsind numele mai vechi de Elisei. 92. Pe deal : al Purgatoriului, încercul trufaºilor, care este cel dintîi din Purgatoriu, unde ºi Dante va trebui sã se cureþe deacest pãcat. Cf. Purgatoriul, XII. 93. Balþ : italienism (cf. balzo = culme, stîncã, pisc).96. Faci : prin rugãciuni. Ajunul : în sensul bisericesc, de ajunul unei sãrbãtori. În acest caz,prin sãrbãtoare trebuie înþeles Raiul, al cãrui ajun se considerã Purgatoriul. 97. Vechea :în cuprinsul vechilor zidiri romane. În urmã, acestea au fost doborîte (între 1172 ºi 1175) ºiperimetrul oraºului a fost mãrit. O a treia lãrgire s-a fãcut în 1284. Aici se vorbeºte deFlorenþa mai veche, micã, dar cinstitã. 98. None... ºi trele : ceasurile vechiului ornic italian,care era împãrþit în : terza, nona, sesta ºi vespero. Bat : biserica numitã Badia, al cãrei clopotbãtea ceasurile ºi-n vremea lui Dante. Un vechi comentator din secolul al XIV-lea, Iacopodella Lana, adnoteazã : „Pe sus-amintitele ziduri este o bisericã numitã Badia, care bate
terza, nona ºi celelalte ore, la care lucrãtorii breslelor încep sau înceteazã lucrul”. 99. Priinþã :belºug. 100. N-aveam : femeile n-aveau... Cununi : podoabe în formã de coroanã (zise ºi
frontale), de argint aurit sau chiar de aur curat, presãrate cu mãrgãritare ºi alte pietrescumpe. Lanþugele : lanþuri mici de aur ºi de argint, care se purtau la gît. De multe ori,stãpînirea Florenþei a emis leges sumptuarias împotriva luxului feminin, dar niciodatã nus-au putut aplica întocmai. Una din ele oprea pe femei sã întrebuinþeze rochii cu iniþiale,desene de animale, fructe, flori, arabescuri ºi alte podoabe, fie þesute cu stofã, fie brodate. Sefãcea excepþie numai pentru jongleuri ºi femeile necinstite. 102. Mai dragi : cf. Ovidiu,
Remedia amoris, 343 : „Auferimur cultu : gemmis auroque teguntur/ Omnia ; pars minima est
ipsa puella sui”. ªi Dante, în Convivio, I, 10 : „Nu se poate bine arãta frumuseþea unei femei,cînd podoabele gãtelii ºi veºmintelor o fac sã fie mai admiratã ca ea însãºi”. 103. -ngrozea :cãci tatãl nu se temea cã nu poate s-o mãrite. 104. Zestrea : pe vremea lui Cacciaguida nuse cerea zestre prea mare. Un cronicar contemporan, Riccobaldus, ne spune cã atunci, laFlorenþa, „modica dote nubebant feminae”. Alte : vîrsta, mai ales, care era potrivitã pentrununtã ; nu ca-n vremea lui Dante, cînd, dupã expresia unui comentator vechi (Ottimo) lemãritau „fiind încã în leagãn”.
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106 Nici case goale de copii, nepoate,nici nu ne-a fost sosit Sardanapalulspre-a da dovadã prin odãi ce poate.
109 ªi nu era-ntrecut nici Montemalulde-al vostr-Ucelatoiu, urcarea cuigrãbitã-i fu cum are-a-i fi prãvalul.
112 Încins pe Belincione io-l vãzuicu piei ºi os, ºi nesulemenitãvenind de la oglindã doamna lui.
115 Pe Vechio-l ºtiu purtînd cojoc de pieleºi pe Nerli aºa i-am apucatºi-a lor femei cu fus ºi cu andrele !
118 Ferice lor ! Cãci toate-asiguratmormînt aveau ; ºi nu dormea pustie,de-al Francei drag, nici una-n golu-i pat.
121 Veghea la leagãn tînãra soþieºi dezmierda-ngînînd în limba ceeace-o au pãrinþii-o primã bucurie.
124 Torcînd pe fus dincoa’ fuior femeiavrun basm spunea-ntre caznicii-adunaþide Fiesole, de Rom-ori de Enea.

108. Dovezi prin camere (a). 113. rumenele (a).
107. Sardanapalul : ultimul rege al asirienilor, luat aici ca exemplu de desfrîu. 108. Prinodãi : aceastã expresie a fost interpretatã ca o aluzie la perversiunile din iatacurile luiSardanapal. Dantologul englez Toynbee însã a dovedit cã Dante se inspirã dintr-un pasaj din
De regimine principum al lui Egidio Romano, în care se spune cã Sardanapal nu ieºea dincasã spre a vorbi cu satrapii sãi, ci comunica cu ei prin scrisori : „sed omnes collocutiones eius
erant in cameris ad mulieres”. 109. Montemalul : Monte Mario, zis popular ºi Montemalo,colinã aproape de Roma, de pe care se vede întreg oraºul. 110. Ucelatoiu : localitate aproapede Florenþa. Venind de la Bologna, de aici se vedea întîi Florenþa. Dante vrea sã spunã cã depe Monte Mario sau din Uccellatoio Florenþa nu se vedea mai mare decît Roma. Deºi s-aridicat mai repede decît Roma, tot aºa de repede se va prãbuºi. Cui : se referã la Uccellatoiodin acelaºi vers, ºi prin el la Florenþa. 112. Belincione : Bellincione Berti dei Ravignani,amintit de douã ori de Dante (Cf. Paradisul, XVI, 99) pentru modestia portului sãu ºi pentrunobleþea vieþii sale. A trãit în a doua jumãtate a secolului al XII-lea ºi a fost tatãl acelei„buona Gualdrada”, cu totul demnã de mama ei, amintitã aici de Dante ca o femeie ce nu-ºipierdea vremea cu sulimanuri în faþa oglinzii. Faima modestiei ºi cuminþeniei lui Bellincionerãmãsese pînã în vremea lui Dante. 113. Cu piei : încins cu centurã de piele ºi cataramã deos. 115. Vechio : familia del Vecchio sau de’ Vecchietti, care locuia la poarta San Brancazio.Cojoc : mulþumit cu îmbrãcãmintea de piele, necãptuºitã. Cf. Villani, VI, 70 : „ªi ia amintecã-n vremea zisului prim popor, cetãþenii Florenþei trãiau în cumpãtare ºi se hrãneau cubucate simple, cheltuind puþin, îmbrãcîndu-se, ei ºi nevestele lor, cu postavuri groase. ªimulþi purtau piei descoperite, fãrã postav”. 116. Nerli : familia de’ Nerli, din Oltrarno, unadin cele mai însemnate din acest cartier. 118. Asigurat : cãci erau sigure cã vor muri în þaralor, nu în Franþa sau altã þarã, unde bãrbaþii lor se duceau, din dorul de cîºtig, dupã negus-torie. 119. Pustie : atunci cînd ar fi rãmas singure la Florenþa. 122. Limba : acea limbãspecialã, fãcutã din cuvinte trunchiate ºi îngãimate, întrebuinþatã de copii ºi pe care, larîndul lor, o întrebuinþeazã pãrinþii cînd vorbesc cu ei. Acest fel de limbaj formeazã acumobiectul unor studii foarte serioase, ca de pildã acelea despre dublarea silabelor în limbacopiilor mici. 125. Basm : legendele populare despre originea Florenþei. Dupã cum se vede,
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127 Ca Cianghela neveste, sau bãrbaþica Saltarello ne-ar fi fost minunecum azi v-ar fi Cornelii-ori Cincinaþi !
130 Într-astfel de-odihnitã-n lucruri buneºi dulce viaþã, ºi-ntr-aºa curatãcetate-onestã vru deci a mã pune
133 Maria cea-n supremul vai chematã,ºi-n vechiul vostru baptisteriu eucreºtin ºi Caciaguida fui deodatã.
136 Moronte-mi fuse frate ºi-Eliseu ;nevasta mi-o luai de lîngã Padºi-al ei connume l-aþi purtat mereu.
139 Urmai apoi în taberi pe Conrad,acel ce-onoare-mi dete-n rang deplinã ;prin fapte mîndre-atît urcai în grad.

în Italia, amintirile clasice erau rãspîndite ºi-n popor. 127. Cianghela : fiica lui Arrigo dellaTosa, femeie frumoasã, dar uºuraticã, pe care ºi Boccaccio ne-o aratã ca sfruntatã ºi coruptã.Tot Boccaccio, în Labirinto d’amore, ne vorbeºte de urmaºele prin fapte ale acestei femei,numindu-le le cianghelline. 128. Saltarello : Lapo Salterelli, jurist ºi autor de versuri (proasteînsã). Om politic, aparþinînd unei familii urîte de Dante, întrucît dupã surghiunul lui a intratîn posesia bunurilor ce-i fuseserã confiscate. „Apãrãtor al drepturilor comunei florentineîmpotriva pretenþiilor curþii papale”, pare-se, din contrã (dupã Del Lungo), sã fi fost un omde seamã ºi ne întrebãm cum a putut cãdea aºa de jos în dispreþul lui Dante. Probabil fiindcãîn ceasul primejdiei s-a arãtat laº ºi necredincios. Împotriva lui tunã ºi fulgerã ºi cronicarulDino Compagni (II, 22), prietenul ºi tovarãºul de partid al lui Dante : „O, tu, Lapo Salterelli,ameninþãtor ºi bãtãtor al magistraþilor ce nu-þi îndeplineau cererile, unde te-ai înarmat ?Ascunzîndu-te în casa Pulcilor !”. Minune : ne-am fi mirat numai de posibilitatea existenþeiunor astfel de oameni. 129. V-ar fi : v-ar fi minune, v-aþi mira de oamenii cinstiþi, modeºtiºi eroici asemenea Corneliei ºi lui Cincinat. 133. Vai : în durerile facerii. 134. Baptisteriu :baptisterul Sfîntul Ioan Botezãtorul, patronul Florenþei. E o bisericã în formã octogonalã,cãptuºitã cu benzi de marmurã, alternativ albe ºi negre, ca aproape toate bisericile florentine.Foarte veche, aparþinînd secolului al V-lea, mai tîrziu Lorenzo Ghiberti a împodobit-o cuacele uºi de bronz, frumos sculptate, în stilul Renaºterii, cu basoreliefuri cuprinzînd scene din
Vechiul ºi Noul Testament, pe care Michelangelo le-a numit „porþile Raiului”. 135. Deodatã :pentru cã a fost botezat cu numele de Cacciaguida. 136. Moronte... Eliseu : adicã Morontoºi Eliseo, fraþii lui Cacciaguida, despre care nu ºtim nimic. Din Eliseu s-a tras ramuraEliseilor, strict înruditã cu cea a Alighierilor. 137. Nevasta : o Alighieri din Ferrara ; dupãalþii din Padova, Parma sau Verona. De la numele acesteia se trage acela al poetului. Se parecã Alighieri ar fi o formã derivatã prin metatezã din numele Aghilieri (de la aghila, it. mod.
aquila = vultur). Astfel argumentam dintr-un sonet al lui Foresse din care reiese cã în stemafamiliei Alighieri erau niºte pui de vultur. Dintr-o etimologie popularã (ala = aripã), oameniiRenaºterii au crezut (dovadã miniaturile mai multor manuscrise ale Divinei Comedii) cã stemaAlighierilor ar fi fost o aripã de aur pe fond albastru. Despre ipoteza (scumpã unor teoreticienigermani, care ºi-au revendicat ºi pe Leonardo da Vinci, fiindcã acesta avea pãrul blond ºiochii albaºtri) cã numele Alighieri derivã din Aldighieri (familie existentã în Italia, dar caren-are nimic de-a face cu aceea a lui Dante), nici nu se poate vorbi serios. 138. Connume :italienism ; cf. it. cognome, pentru numele de familie. 139. Conrad : Conrad al III-lea deHohenstaufen (1093-1152), conducãtorul cruciadei a doua (1147-1149), pe care se pare cãDante a confundat-o cu expediþia lui Conrad al II-lea Salicul (împãrat de la 1024 la 1039),ce a bãtut pe saracinii ce invadaserã Calabria ºi care, în prima sa descãlecare în Italia, afost ºi la Florenþa, pe cînd cel dintîi nici n-a fost vreodatã în Italia. Se poate ca ºi Cacciaguidasã fi cãpãtat pintenii de aur de cavaler în expediþia din Calabria, nu în Palestina.140. Onoare...-n rang : îl fãcu cavaler. 141. Mîndre : vitejeºti.

131. curata (a). 132. pune (a).
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142 Subt el am combãtut legea hainãal cãrei neam nu vrea sã mai respectedomeniul vostru, dintr-a Papei vinã ;
145 ºi-aici fui scos de orbii-acelei sectedin lumea-nºelãtoare care faceprin dragul ei atîtea vieþi infecte ;
148 ºi-astfel martir venii într-astã pace.”

142. Legea : pe musulmani. 144. Vostru : adicã al creºtinilor, mormîntul lui Cristos apar-þinînd pe drept acelora ce cred în el. Vinã : fiindcã papii, cufundaþi în îndeletniciri lumeºti,nu se mai gîndesc sã rãscumpere Sfîntul Mormînt din sclavia musulmanã. 145. Scos : scosdin aceastã lume-nºelãtoare, adicã omorît de turci în bãtãlie. Orbii : întrucît nu vãd care estelegea cea adevãratã. 147. Infecte : spurcate de pãcat. 148. Martir : ºi de aceea îl gãsim încerul lui Marte, care adãposteºte pe cei care au murit luptînd pentru credinþã.
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1 O, tu, sãrman-a sîngelui nobleþe !De faci pe om înfumurat sã fieºi-aici unde iubim în douã feþe,
4 tu n-ai de-acum sã-mi pari o nebunie,cãci ºi-unde-s moarte-a poftelor rãscoale,eu zic, în cer, tu mi-ai stîrnit mîndrie !
7 Ce-i drept, eºti strai cu tot mai scurte poale,cui zilnic nou postav dacã nu-i puicu timpul el te las-un coate-goale,
10 Cu Voi, ce-ntîi fu-n Roma-n uz, dar cuipoporul Romei nu-i mai face partede-acel respect, cu Voi deci începui ;

9. Cu-al vremii curs (a).

Cîntul XVI
Cerul al cincilea, al lui Marte  :sufletele rãzboinicilor

Sãrmana nobleþe a sîngelui (1-9)  Strãmoºii
lui Cacciaguida (10-45)  Florenþa de pe vre-muri ºi virtuþile ei (46-154)

1. Nobleþe : Dante a fost printre cei dintîi care au arãtat cã nobleþea cuiva trebuie socotitãdupã superioritatea sufletului ºi nu dupã moºtenire, ca de altfel toþi ceilalþi poeþi ai „dulceluistil nou”, asupra cãrora a influenþat vestita ºcoalã de drept roman din Bologna, oraºul în care„dulcele stil nou” s-a ivit pentru prima oarã. În tratatul IV din Convivio, Dante aratã, prinfelurite argumente, cã „adevãrata ºi singura nobleþe consistã în virtute” ºi (capitolul XXIX)criticã pe aceia care, fiind neam vechi ºi nobil ºi coborîndu-se din strãmoºi vestiþi prinacþiunile lor bune, se cred ei înºiºi nobili, neavînd totuºi în ei nici o nobleþe. Dupã aceea facedistincþia între nobleþea sîngelui, care se micºoreazã cu timpul, ºi nobleþea sufletului, carenu se moºteneºte, ci rãmîne totdeauna aceeaºi. 3. Aici : pe pãmînt, unde iubirea omeneascãse abate adesea din drum. Feþe : adicã cu iubirea cea adevãratã, care se îndreaptã numaicãtre Dumnezeu, ºi cu cea rãtãcitã, care se abate din calea cea dreaptã înspre lucrurilepãmînteºti. 5. Unde : în Rai. 6. Mîndrie : cu toate cã Dante recunoaºte zãdãrnicia nobleþeide sînge, totuºi, omeneºte, nu se dã în lãturi de a mãrturisi cã s-a mîndrit cînd a aflat cãneamul lui se trage din Cacciaguida. 9. Coate-goale : straiul nobleþei se scurteazã cu trecereavremii, dacã nu i se adaugã mereu nou postav de fapte bune. Imaginea lui Dante (în text) ealta : a timpului, care-l „scurteazã cu foarfecele”. 10. Voi : Dante, adresîndu-se întîia oarãlui Cacciaguida, i-a vorbit cu „tu”, acuma, în semn de respect, îi vorbeºte cu „Voi”, tot astfelcum (dupã compilaþiile medievale de istorie romanã) romanii fãcuserã la început cu Cezar.
Cf. Fatti di Cesare, IV, 162 : „Cezar s-a dus la Roma. Romanii care erau acolo îi fãcurã marecinste, zicînd împotriva obiceiului lor : «Bine aþi sosit !» cãci unui singur om erau obiºnuiþi sãspunã : „Bine ai sosit !»”.
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13 de-aceea Doamna, stînd puþin deoparte,zîmbi ca fata ce tuºi la primulGinevrei greº, cum ni se spune-n carte.
16 – „Sînteþi deci tatãl meu – am zis – ºi stimulîmi daþi ca sã vorbesc ; ºi nu-mi încapeîn gînd, prin cît mã ’nalþi de sus, sublimul.
19 De har se umple prin atîtea apeinternul meu, încît am bucuriecã poate-a le-ncãpea fãrã sã crape.
22 Deci spuneþi-mi voi, dulcea mea mîndrie,cari fur-ai noºtri taþi, ce numãr aniipurtînd pe cînd eraþi încã-n pruncie ?
25 De staul spuneþi, de-a[l] lui San Giovanicum fu pe-atunci, ºi-n ce familii bunemai demne-n el sã-i fie cãpitanii ?”
28 Precum învie-n flacãri un cãrbunebãtut de vînt, aºa vãzui cum creºteºi facla lui prin dulcea-mi rugãciune.
31 ªi cum vãzui cã tot mai clar sporeºte,vorbi cu glasul dulce de nespusdar nu-ntr-un grai cum azi se-obiºnuieºte :
34 – „Din ziua-n care Ave fuse spuspînã ce mama-n clipele-i durute(azi sfîntã-n cer) povara ºi-a depus,

15. pas greºit (a). 32. ªi-a zis (a).
14. Zîmbi : cu oarecare binevoitoare ironie, bãgînd de seamã cã Dante nu se poate opri dea-ºi arãta mîndria pentru obîrºia lui nobilã. Fata : domniþa de Malehault, care în romanul luiLancelot tuºeºte cu intenþie cînd Ginevra are întîia întîlnire de dragoste cu Lancelot :„à ces paroles que la reine li disoit avint que la dame de Malehault s’estoussi tot à esciant et
dressa la teste que elle avoit anbrunchiee”. 16. Tatãl : în sens de începãtorul neamului.18. Sublimul : nu-mi încape în gînd. În text : „mã ridicaþi atît de sus...”. 19. Har : aici înînþelesul de „bucurie”. 23. Taþi : strãmoºi. 24. Purtînd : propoziþie gerundivã, care trebuierezolvatã astfel : „ªi ce numãr purtau anii în timpul copilãriei voastre”. 25. Staul : nu în sensrãu, ci mai mult de „cuib”. E vorba, fireºte, de Florenþa, al cãrei patron era ºi este SfîntulIoan Botezãtorul. 27. Cãpitanii : conducãtoare, demne de a fi în capul celorlalte. 29. Creºte :din bucuria de a putea satisface dorinþa lui Dante. 31. Sporeºte : lumina sufletului fericit.33. Obiºnuieºte : dupã unii comentatori : „în latineºte”, dupã unii alþii : „în florentina maiveche”. Chestiunea nu e aºa uºor de rezolvat, fiindcã dintr-o parte s-ar pãrea cã ar înþelegeflorentina veche, iar din alta ar trebui explicat de ce, la începutul convorbirii, Cacciaguidase adreseazã lui Dante în latineºte : „O, sanguis meus”. În sprijinul florentinei vechi am puteacita pasajul din Convivio, I, 5 : „Vedem în oraºele Italiei, dacã vrem sã ne uitãm bine, cã de50 de ani încoace multe cuvinte s-au stins, s-au nãscut ºi s-au schimbat, încît, dacã o vremescurtã schimbã într-atîta, cu mult mai mult prefac cele lungi”. Cacciaguida murise de maimult de 150 de ani. De altfel, faptul cã Dante pune lombardisme în gura lui Virgil ºi, cînd evorba de greci, pune tot pe acesta sã vorbeascã, iar pe Folquet de Marsilia îl pune sã vorbeascãîn provensalã aratã cã Dante urmeazã o normã constantã în aceastã privinþã. Referindu-nela precedentele lui Folquet, care vorbeºte în provensalã, ºi la faptul cã strãmoºul Cacciaguidaîºi începe cuvîntarea în latineºte, cred cã prin acest „grai care azi nu se mai obiºnuieºte”trebuie sã-nþelegem limba latinã, pe care Dante ºi contemporanii lui nu o deosebeau atît demult de limba ce-o vorbeau, socotind-o tot un fel de italianã. 34. Din ziua : din ziua de
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37 sub Leul sãu venit-a de cinci sutecincizeci ºi trei de ori al nostru foc,sub laba lui nou foc sã-ºi împrumute.
40 Nãscut, ca taþii, fui în vechiul locîn care cea din urmã dintre sestee cea dintîie lîng-al hãlcii joc.
43 Ajunge-a ºti de-ai mei strãmoºi aceste,cã de-unde-au fost ºi ce, mi-e prea departesã spui pe-ntreg, ºi-o las tãcerii-oneste.
46 Mulþimea-n el, cîtã putea-ntre Marteºi San Giovani-atunci a fi armatã,era din cîtã-i azi a cincea parte.
49 Ci-a ei cetãþenime,-azi înglotatãcu Campi ºi Castald ºi cu Fighine,ºi-n cel din urmã ins era curatã.
52 Vecini sã-i fi avut era mai bine,decît în burg, pe-aceste ginþi de carivorbesc, Galuzzo ºi Trispian vecine,

46. pe-atunci (A). 51. artist (a).
Buna-Vestire, de la care florentinii începeau numãrãtoarea anilor, pînã în ziua naºterii luiCacciaguida planeta Marte fãcuse cinci sute optzeci de revoluþii siderale, deci, dat fiind cãanul martian e de 687 zile ºi anul pãmîntesc de 365 zile, ar urma ca strãmoºul lui Dante sãse fi nãscut în 1090 sau 1091. 37. Sub Leul : constelaþia zodiacalã Leul, potrivitã planetei Marte,fiindcã, dupã credinþa astrologilor medievali (Sidrak, Alfraganus, Algesagesta), aceasta aveafirea focului. Din acest motiv, Dante îºi închipuie cã Marte împrumutã din nou foc, de cîte oritrece prin constelaþia Leului. În afarã de aceasta, trebuie sã þinem seama cã, dupã MarcianusCapella, Marte atinge cea mai mare înãlþime, adicã cea mai mare distanþã de Pãmînt, atuncicînd rãsare sub zodia Leului”. 41. Seste : italienism de la sesto, sestiere, a ºasea parte dintr-unoraº, dupã cum quartiere înseamnã a patra parte. Sestierul Porta San Piero era la Florenþa loculcel din urmã strãbãtut de cei care alergau la gioco del palio ºi, fireºte, mai aproape de loculopririi, unde se vedea cine ieºea învingãtor. 42. Al hãlcii joc : gioco del palio, numit astfel dela bucata de stofã de brocart (palio) care se da învingãtorului ; stofa aceasta era totdeauna deculoare roºie sau trandafirie. Probabil pornind de la aceastã „bucatã” de stofã, Coºbuc a tradus
gioco del palio cu „al hãlcii joc”. 44. Departe : sînt lucruri prea îndepãrtate ca sã mai aibãvreun interes de a fi povestite. 45. Oneste : Dante îºi dã seama cã a insistat cam prea multasupra nobleþei lui de sînge ºi pune în gura lui Cacciaguida aceste cuvinte, care sunã ca o dojanãindirectã la adresa nepotului vanitos, rechemîndu-l la o mai mare modestie. De altfel, aceastãatitudine îi era impusã de faptul cã, în afarã de cele spuse, nu mai ºtia nimic asupra strã-moºilor lui. 46. Mulþimea : populaþia. -n el : „în staulul Sfîntului Ioan”, în Florenþa deci.Marte : o statuie a zeului Marte, care mai exista încã pe vremea lui Dante la Ponte Vecchio ºicãreia florentinii îi atribuiau puteri magice, explicînd cu înrîurirea ei învrãjbirea partidelorîn Florenþa. 47. San Giovani : biserica San Giovanni. 49. Înglotatã : foarte frumos spus,întrucît e ceva mai mult decît amestecatã din text. Avem aici un exemplu de traducere maidantescã, aº zice, decît originalul ºi, în acelaºi timp, traducere fidelã, cãci chiar îndepãrtîndu-sepuþin de la literã, se intoneazã cu spiritul întregii terþine, strãbãtutã de cel mai adînc dispreþal lui Dante pentru aceastã þãrãnime care se infiltrase în Florenþa, aducînd cu sine acea poftãde îmbogãþire ºi acea lipsã de scrupule, comunã tuturor parveniþilor. Fireºte cã, din punct devedere istoric ºi social, nu putem da dreptate lui Dante, fiindcã aceastã infiltraþie de elementeactive ºi pline de vlagã, împreunã cu neajunsurile de care am vorbit, aduse ºi un ferment nouîn viaþa Florenþei, ajutîndu-i curînd sã înfloreascã pe toate tãrîmurile. 50. Campi : tîrg întrePrato ºi Florenþa, în Val di Bisenzio. Castald : în text : Certaldo (în Val d’Elsa), oraºul deorigine al lui Boccaccio. Am observat de mai multe ori cum Coºbuc schimbã numele proprii cîndnu i se par cã sunã bine în româneºte. Fighine : Figline, în Val d’Arno. 51. Curatã : curatflorentinã, chiar în cel din urmã meseriaº. 53. Burg : cuprinsul oraºului. 54. Vecine : se referã
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55 spre-a nu rãbda þãranii-acei murdaridin Signa ºi-Aguglione, cari anumefãcuþi sînt parc-a deveni tîlhari.
58 ªi dacã tagma cea mai rea din lumen-ar fi cu Cezar astfel de tiranãci-avînd fiasca mil-a unei mame,
61 cîþi florentini ce-azi schimbã-n vro dugheanãºi vînd, nu s-ar fi-ntors la Simifonti,pe unde-ai lor strãmoºi cereau pomanã.
64 În Montemurli-ar fi stãpîni tot Contiºi-n cercu-Aconei Cerchi ne-ar fi stîndºi-n Valdigrieve poate Bondelmonti.
67 Confuzia de familii-a fost oricîndcetãþii-un început de-o nouã sfadãºi-un rãu, ca-n trup ce-ndopi de-al doilea rînd.
70 Pe-un taur orb mai lesne-l faci sã cadãdecît pe mielul orb, ºi-n carne caleaºi-o fac decît cinci spãzi mai lesne-o spadã.

71. ºi taie calea (b). 72. cinci spãzi o fac (a). n-o fac cinci spãzi (b).
probabil la „ginþi” din versul precedent, aparþinînd tîrgurilor Galluzo ºi Trespiano, cel dintîila douã mile depãrtare de Florenþa, pe drumul ce duce la Siena, cel de-al doilea la trei milepe drumul cãtre Bologna. Cu alte cuvinte, Dante vrea sã spunã cã ar fi fost mai bine pentruFlorenþa dacã avea vecini pe locuitorii din Campi, Certaldo ºi Figline, decît sã-i fi primit întrezidurile sale, ºi mai bine ar fi fost ca circumscripþia ei sã se fi întins numai pînã la Galluzzoºi Trespiano. 56. Signa : localitate foarte aproape de Florenþa ºi astãzi cuprinsã în oraº,vestitã pentru minunatele obiecte ºi statui de lut ars, care reproduc capodoperele cele maicunoscute ale sculpturii italiene. Se pare cã aici Dante face aluzie la un messer Fazio deiMorubaldini, care a fost de mai multe ori prior, fiind ºi învinovãþit de necinste în adminis-trarea banului public. A intrat în dispreþul lui Dante ºi prin faptul cã, fiind din partidul„albilor”, trecu împreunã cu Baldo d’Aguglione în cel a „negrilor”, care – dupã Dino Compagni(Cronica, II, 208-209) – îi primirã numai pentru faptele rele ale lor. Aguglione : Baldod’Aguglione, jurisconsult vestit în vremea lui, dar necinstit. Cf. Purgatoriul, XII, 105. E autoral acelei reforme prin care, în 1311, fu confirmatã osînda lui Dante (fãcutã în 1302 de cãtre
podestà Cante de’ Gabrielle da Gubbio). 57. A deveni : pentru a deveni. 58. Tagma : preo-þeascã : curtea papalã. 61. Schimbã : face aluzie la cineva originar din Simifonti (tîrguleþ nudeparte de Florenþa), care în timpul lui Dante se îmbogãþise prin  zãrãfie ºi al cãrui bunicera cerºetor, dar nu putem ºti la cine anume. 64. Conti : familia Guidi, numitã de poporContiguidi, ca ºi cum titlul de conte nu s-ar despãrþi de numele de familie. 65. Cercu- : încercul preoþesc în parohia Aconei, tîrg în Val di Sieve, sub stãpînirea conþilor Guidi pînã însecolul al XI-lea. Cerchi : cãpeteniile partidei albe, care dupã ei a fost numitã „sãlbaticã”,pentru a i se arãta originea þãrãneascã. 66. Valdigrieve : în castelul Monteboni, aproape deGalluzzo ºi pe malul drept al Grevei. Bondelmonti : familie din care se trage prima originea dezbinãrilor politice din Florenþa ; s-a strãmutat în acest oraº în 1135, cînd florentinii,cucerind castelul Monteboni, obligarã pe stãpînitorii lui (membrii familiei Bondelmonti) sãvinã sã locuiascã în Florenþa. Cf. Villani, Cronica, VI, 36. 67. Confuzia : amestecul populaþieinou venite cu cea bãºtinaºã. 69. Al doilea : dupã cum hrana ce se ia dupã ce eºti sãtul epãgubitoare trupului. 70. Taur : taurul, ca ºi cele cinci spãzi din versul 72 simbolizeazã unoraº  crescut prea mare ºi prea repede. 72. Mai lesne : în text : „De multe ori o spadã taiemai bine decît cinci spade”.
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73 Cînd stai sã vezi cum Luni ºi-Urbisaglias-au dus ºi cum cu ele pe-un priporse duce Chiusi-acum ºi Sinigaglia,
76 nu-þi parã lucru nou s-auzi cum morfamilii-n lume, ºi nici groaznic foarte,cãci oriºicare-oraºe-au moartea lor,
79 ºi toate-a noastre lucruri au o moarte,ca voi, ci pare-ascunsã-n cîte unace-o duce lung, cã-i scurt-a voastrã soarte.
82 ªi-aºa cum cerul ce-l roteºte lunamereu inund-ai mãrii þãrmi ºi-i seacã,Florenþei face tot aºa Fortuna.
85 Mirare deci sã nu te mai petreacãde care-þi spui, de-antici, de florentiniia cãror faimã timpii-acum o ’neacã.
88 Vãzui pe Ughi-Ormani, CateliniFilipi ºi-Alberichi, ai puteriibãrbaþi iluºtri-n marginea ruinii,
91 ºi mari vãzui ºi-antici pe cavaleriiºi cei de la Sanell ºi vechea Arcã,Bostichi,-Ardinghi vechi ºi Soldanierii.

79. Iar faptele-omeneºti au toate moarte (b). 81. viaþã (a).
73. Luni : vechiul oraº din Etruria, distrus chiar pe vremea lui Dante. Cf. Villani, I, 50.Urbisaglia : de la lat. Urbs Salvia, oraº vechi, aproape de Macerata (Marche), distrus deAlaric. 74. Pe-un pripor : pe aceeaºi prãpastie. 75. Chiusi : celebrul ºi puternicul oraº dinEtruria, a cãrui importanþã scãzuse în Evul Mediu. Sinigaglia : pe Marea Adriaticã, nudeparte de Ancona, care fusese pustiitã de saracini ; dupã cronica lui Fra Salimbene, „a fosttrãdat ºi dat în mîna contelui Guido da Monte”, care a pus sã fie tãiate 1.500 de persoane.76. Lucru nou : sensul este urmãtorul : dacã oraºe atît de vechi ºi puternice au cãzut în ruinã,nu trebuie sã te miri ºi nici sã nu-þi parã groaznic cînd se sting ºi familiile. 80. Ascunsã : cutoate (ci) cã voi, muritorii, nu vã daþi seama de vremelnicia unor lucruri, care au o viaþã cevamai lungã decît cea omeneascã. 83. Inund- : Dante atribuie aici fluxul ºi refluxul mãriiinfluenþei cerului Lunii, premergînd parcã teoriile moderne, cu toate cã, fireºte, nu cunoºtealegea atracþiei universale, descoperitã de Newton cu mult mai tîrziu. În orice caz, vede maibine decît Galileu, care atribuia fenomenul mareelor miºcãrii de rotaþie a Pãmîntului. 84. Totaºa : ridicînd-o ºi lãsînd-o în jos. Fortuna : motivul fortunei labilis, care se trage din Ovidiu(Ex Ponto) ºi dintr-o vestitã omilie a Sfîntului Ioan Gurã de Aur. A fost foarte rãspîndit înEvul Mediu. Dante îl modificã în cîntul VII din Infern, fãcînd din zeiþa Fortuna a pãgînilor, pecare aceºtia ºi-o închipuiau legatã la ochi, o fiinþã îngereascã, împãrþind ºi schimbînd dintr-omînã în alta ºi din neam în neam bunurile omeneºti, dupã secretele Providenþei. 88. Ughi :una din familiile cele mai de seamã din Florenþa, care avea privilegiul de a întovãrãºi pe epis-cop cînd mergea prin oraº sau se ducea la catedralã, ceea ce era socotit lucru de cinste.Ormani : îºi aveau casele unde este acum palatul poporului ; azi se numesc Foraboschi.
Cf. Villani, IV, 12. Catelini : ºtim de la cronicarul G. Villani (loc.cit.) cã „furã familie foarteveche ºi astãzi stinsã cu totul”. Filipi : „Filippi, care azi nu sînt nimic, iar atunci erau mariºi puternici”. Cf. op.cit., IV, 13. Alberichi : „a lor a fost biserica Santa Maria degli Alberighi,aproape de casele Donatilor, ºi azi n-a rãmas nimeni din ei”. 90. Ruinii : cetãþeni vestiþi, acãror putere începuse sã scadã chiar din vremea lui Cacciaguida. 92. Sanell : Sannella, familieînsemnatã din Florenþa, ale cãrei case ºtim de la Villani (IV, 13) cã se aflau în Mercato Nuovo.93. Bostichi : „în apropiere de Mercato Nuovo erau mari cei din familia Bostichilor” (Villani,
op.cit., IV, 13). Ardinghi : „erau foarte vechi” (Villani, op.cit., IV, 11). Soldanierii : „Soldanierii



DIVINA COMEDIE

616

94 În poarta care-acum grozav se-ncarcãc-un nou sperjuriu ºi-ntr-aºa mãsurãcã va pieri-n curînd ºi-aceastã barcã,
97 trãirã Ravegnani cari nãscurãpe Guido graful ºi pe cîþi de-acuînaltul nume Belincioane-avurã.
100 Dar della Pressa de pe-atunci ºtiua fi stãpîn ; ºi scãri ºi-al spãzii salemãnunchi de aur Galigai le-avu.
103 Stîlp mare-avea del Vai [pe-aceeaºi cale],Sacheti mari, Sifanti ºi Baruciºi-acei ce se-nroºesc vorbind de-ocale.
106 Era ºi trunchiul de-unde ies Calfuccivoinic pe-atunci ºi-n scaune curulechemaþi erau ºi Lizzi ºi-Arigucci.
109 O, cum vãzui pe-acei ce nesãtuletrufii i-au stins ! ªi-n orice faptã maresporeau Florenþa galbenele-i bule.

105. cotul (a). 110. glorii (a).
au fost ghibelini ºi locuiau în sesto San Brancazio” (Villani, op.cit., V, 39). 94. Poarta : PortaSan Piero, unde erau scaiele Cerchilor ºi Donatilor, duºmani între ei. 95. Sperjuriu : traducefoarte bine fellonia lui Dante, dar aici „fellonia” trebuie înþeleasã în sensul generic de fapterele. Cît despre nou, ar face aluzie la faptul cã Cerchi veniserã la Florenþa numai de puþintimp. Aºa înþeleg Torraca, Passerini, Steiner ºi mai toþi comentatorii moderni. Cît despremine, cred cã Dante face aluzie la un nou sperjur al Cerchilor, contrapus unuia mai vechi.96. Barcã : Florenþa. 97. Ravegnani : „furã tare mari ºi locuirã lîngã poarta San Piero, undeapoi furã casele conþilor Guidi ºi mai pe urmã ale Cerchilor. ªi din ei, prin partea femeiascã,se traserã toþi conþii Guidi, din fiica jupînului Bellincione Berti, iar în zilele noastre tot acestneam s-a stins” (Villani, op.cit., IV, 11). 98. Graful : contele. 99. Belincioane : Bellincione,adicã cei care luarã numele lui Bellincione Berti (cf. Paradisul, XV, 112), urmaºii lui UbertinoDonati, deci ginerele lui Bellincione. 100. Della Pressa : „erau în cartierul fierarilor, oamenide «neam mare»” (Villani, op.cit., IV, 10). 101. A se construi : „ªi avu (la ºa) scãri (de aur) ºitot de aur mînerul spadei”. Cu alte cuvinte, furã cavaleri. 102. Galigai : familie ghibelinã dincartierul porþii San Piero. 103. Stîlp : face aluzie la familia Pigli, care avea în stema ei oºuviþã de blanã albã (în limbajul heraldic : stîlp) perpendicularã, pe fond roºu. 104. Sacheti :familia Sacchetti, duºmana Alighierilor ºi de obîrºie foarte veche. Sifanti : Fifanti, desprecare ºtim cã locuia în colþul porþii Santa Maria. Baruci : familia Barucci, despre care ºtim,din Ottimo commento, cã „fu plinã de bogãþii ºi de eleganþã ; azi sînt foarte puþini la numãrºi n-au stare ºi nici slujbe mari în oraº. Ei sînt ghibelini”. 105. Acei : Chiaramontesii, careaveau în regie sarea, o vindeau cu o baniþã mai micã decît cea regulatã fiindcã scoseserã dinea o doagã. Cf. Purgatoriul, XII, 105. Coºbuc schimbã baniþa în oca, probabil pentru rimã.106. Trunchiul : tulpina, în sensul de obîrºia familiei. Calfucci : ramurã din familia Donati,stinsã în vremea lui Dante. Locuiau în cartierul din Porta San Piero. 107. Curule : la sluj-bele cele mai înalte. În Roma veche ºedeau pe scaune curule numai consulii, pretorii ºi edilii.108. Lizzi ºi-Arigucci : familii vechi, florentine, despre care Villani (XI, 10) ne spune cã locuiauîn cartierul din Porta del Duomo. 109. Pe-acei : Uberti, atît de puternici între 1177 ºi 1180,încît nu ascultau nici de consuli, nici de seniori ºi odatã au dus timp de 22 de luni rãzboiîmpotriva consulilor Florenþei. Mai tîrziu „puserã ei mîna pe stãpînire ºi în 1180 messerUberto degli Uberti a fost cîrmuitor al oraºului Florenþa”. Cf. Cronica atribuitã lui BrunettoLatini, p. 219. 111. Sporeau : sporea cinstea ºi gloria Florenþei. Bule : bulele de aur aleLambertilor, dintre care unul a fost tovarãº al lui Uberto degli Uberti în consulatul din 1180.Amîndouã aceste familii se trãgeau din Germania.
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112 Aºa fãceau pãrinþii-acelor careoricînd vrun loc de episcop lipseºtes-adunã-n consistoriu spre-ngrãºare.
115 Miºelul neam ce-acu-ndrãcit goneºtepe cei ce fug, dar cui arat-un dintesau punga sa ca mielul s-umileºte
118 se urc-acum, dar prea cu slabã ginteîncît nu-i place lui Ubert Donatcã socru-so-l fãcu al ei pãrinte.
121 Era ºi-n piaþa Caponsac mutatdin Fiesole pe-atunci, ºi nume buneavea ºi Giuda-n burg, ºi Imfangat.
124 ªi-ascult-un adevãr pãrînd minune,în micul burg intrai prin poarta careºi-acum dup-alde Pera i se spune.
127 ªi-oricine poartã semnu-acelui marebaron, al cui ºi numele ºi-onorulla hramul Tomei aflã-mprospãtare,
130 de-aici avea ºi rangul ºi favorul,deºi acel ce-ncinsu-l-a cu foide aur azi unit e cu poporul.

113. S-adun-oricînd vr-un episcop (a). 114. ªi stau consistorie (a). 115. miºelul (a).
117. mielul (a). 123. În burg aveau ºi Giuda (b).
112. Acelor : Visdomini ºi Tosinghi (della Tosa), „stãpîni ºi apãrãtori ai episcopatului”. (Villani,
Cronica, IV, 10). 114. -ngrãºare : se pare cã Dante îi învinovãþeºte aici de a se fi îmbogãþit înpaguba averii episcopale pe care o administrau. 115. Neam : din neamul Adimarilor, cãruiaaparþine ºi acel Filippo Argenti despre care e vorba în Infern, VIII, 31-63. Duºmani neînduple-caþi ai lui Dante, asupritori ºi, în acelaºi timp, laºi, sînt înfieraþi cu aceste cuvinte aspre,care, spune Torraca, „par scandate silabã cu silabã”. 118. Se urc- : se urcã pe vremea luiCacciaguida, prezent istoric ca ºi nu-i place din versul urmãtor. Slabã : neînsemnatã.119. Ubert Donat : e vorba de Ubertino Donati, care luã în cãsãtorie pe o fiicã a lui BellincioneBerti ºi se opuse (deºi în zadar) cînd socru-sãu Bellincione dãdu în cãsãtorie pe cealaltã fiicãunuia din Adimari, înrudindu-l astfel cu un neam pentru care n-avea nici o stimã. 120. Pãrinte :italienism, în loc de „rudã”. 121. -n piaþã : în Mercato Vecchio. Caponsac : Caponsacco,familie ghibelinã, originarã din Fiesole. 123. Avea : aveau. Giuda : „neam de oameni de marecuraj ºi ghibelini, care astãzi a decãzut ºi ca importanþã politicã, ºi ca bogãþie, ºi ca numãr”(Ottimo commento). Imfangat : Infangato, cf. Villani, IV, 13 : „În apropiere de Mercato Nuovoerau mari Infangati”. 125. Poarta : Peruzza, care se chema întîi Potierla. 126. Pera : familiadella Pera, despre care nu se mai pãstra nici o amintire pe vremea lui Dante. De aceeaCacciaguida se teme cã spusele lui vor fi pãrut minune. 127. Semnu- : cele ºapte doagepurpurii ºi albe ce erau în stema marchizului Ugo di Toscana, care concedase mai multorfamilii florentine privilegiul de a purta în stema lor aceste doage. 129. Hramul : fiindcã Ugomurise în ziua hramului Sfîntului Toma din 1001 ºi în mai multe biserici din Florenþa sefãcuserã rugãciuni pentru odihna lui. 130. De-aici : a se construi : „Acel (neam) ce l-a înscris(pe stema lui Ugo) cu foi de aur avea de-aici (de la marchizul Ugo di Toscana) ºi rangul (decavaler), ºi favorul (privilegiile nobeleþei), deºi azi (della Bella) e unit cu poporul”. Danteblameazã cu aceste versuri pe aceia care, uitînd vechea lor nobleþe, se dãduserã de parteapoporului, luînd parte la guvernarea democraticã.
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133 ªi Gualteraþi ºi Importuni cu noi,ºi-ar fi mai liniºte ºi-n burg, vezi bine,de nu l-ar fi-nvadat vecinii noi.
136 Iar casa de-unde amarul vostru vineprin justa furie-a cui vã dete morþiiºi-a pus ºi dulcei vieþi a voastre-o fine,
139 era-n onoare, ca ºi toþi consorþii.O, Bondelmont, fugind de nunta saprin sfat strãin, ce rãu zvîrlit-ai sorþii
142 O, cîþi ce-azi plîng, ar fi voioºi, de daCel Sfînt atunci în Ema pat a-þi faceîn cea dintîi spre-oraº venire-a ta !
145 Ci-acelei pietre ce ºtirbitã zacepãzind la pod, fu scris sã-i dea victimeFlorenþa, biata,-n ultima ei pace !
148 Cu-atare ºi-alt-asemeni nobilimevãzui Florenþ-atîta pace-avînd,cã n-avea cauzã de-a se plînge nime.
151 Cu-acestea i-am vãzut poporul stîndºi drept ºi glorios, ºi-n suliþi crinulpurtat întors eu nu-l vãzui nicicînd,
154 ºi nu-l fãcuse roº încã dezbinul.”

135. ’necat (a).  154. ªi roºu încã nu-l fãcu desbinul (a).
133. Gualteraþi ºi Importuni : familii vechi ºi nobile, despre care Villani ne spune cã ajunse-serã fãrã nici o însemnãtate, confundîndu-se cu poporul de jos. 136. Casa : a Amideilor,„cetãþeni de seamã ºi nobili” (Villani, V, 38). Amarul : din cauza dezbinãrilor care se produserãdupã rãzbunarea asupra lui Buondelmonte, care promisese sã ia în cãsãtorie o fatã din neamulAmideilor ºi în urmã luase pe una din neamul Donatilor. Iatã cum povesteºte faptele croni-carul Dino Compagni : „Doamna Gualdrada, soþia lui Donati, care avea douã fiice tare fru-moase, stînd la balconul palatului sãu, vãzu trecînd pe Buondelmonte ºi, arãtîndu-i una dinamintitele fete, îi zise : «Pe cine ai luat tu de nevastã ? Cã eu îþi pãstram pe aceasta !». Pe careprivind-o mult îi plãcu, ºi-i zise : «N-am ce face acum». Iar doamna Gualdrada : «Ba da, poþi,cãci am sã plãtesc eu (justiþiei) în locul tãu». «ªi eu o iau !» Astfel, o luã de nevastã, lãsîndpe aceea din neamul Amideilor, cu care se logodise întîi prin jurãminte”. Aceastã întîmplare –dupã acelaºi cronicar – „a pus capãt veselului trai al Florenþei, fiindcã peste cîteva zileBuondelmonte a fost omorît, pe cînd trecea pe Ponte Vecchio, la picioarele statuii lui Marte,asupra cãruia florentinii aruncarã vina dezbinãrilor din oraº”. Vostru : florentinilor. 137. Acui : a Amideilor. 139. Consorþii : cu toate celelalte familii înrudite cu ea. 143. În Ema : sespunea cã întîia oarã cînd Buondelmonte a venit la Florenþa era sã se înece în torentul Ema.Dante spune cã ar fi fost mai bine dacã Dumnezeu l-ar fi lãsat sã se înece, cãci nu s-ar fiîntîmplat la Florenþa atîtea nenorociri. 145. Pietre : statuia lui Marte. ªtirbitã : trunchiatã,în rea stare, mîncatã de vreme. 147. Ultima : fiindcã de atunci Florenþa nu mai avu pace.153. Întors : schimbat din alb pe fond roºu în roºu pe fond alb, ceea ce s-a întîmplat în 1251,cînd a luat puterea partidul guelfilor.
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1 Precum veni la Climene sã-mpaceun zvon potrivnic ce-auzise-acelce-avari ºi-acum pe taþi cu fii îi face,
4 aºa fui eu, ºi-aºa simþit ca elde Doamna mea ca ºi de sfînta parãvenitã-n jos cu-aºa de dulce zel.
7 De-aceea-mi zise ea : – „Sã faci s-aparãal dorului tãu foc ce arde-n tine,interna stamp-a lui purtînd-o clarã.
10 Dar nu spre-a ne spori ce ºtim noi bine,prin vorba ta, ci spre-a-ndrãzni sã spuice sete ai ca el sã þi-o aline”.
13 – „O, scump rãsad al meu, ce-atît te sui[de sus, încît, cum vede-umana minte]cã-n trigon loc de dou-obtuze nu-i,

Cîntul XVII
Cerul al cincilea, al lui Marte  :sufletele rãzboinicilor

Rugãmintea lui Dante cãtre Cacciaguida sã-i
dezvãluie viitorul (1-30)  Profeþia exilului(31-105)  Misiunea lui Dante (106-142)

2. Potrivnic : fiindcã Epafos, fiul lui Joe, afirma cã Phaeton nu este fiul Soarelui. Acel :Phaeton, cînd s-a prezentat mamei sale Climene, ca sã afle dacã era sau nu fiul lui Apollo.
Cf. Metamorphoses, I, 748 ºi urm. 3. Avari : fiindcã, spre a dovedi cã e fiul Soarelui, a cerutlui Apollo carul sãu strãlucitor, dar, neºtiind sã mîne caii focoºi, care-l trãgeau, a ars holdelepãmîntului ºi cãile cerului. 4. Aºa : în ceea ce priveºte numai ardoarea dorinþei. Ca el : simþitde Beatrice cã e tot aºa de dornic, ca ºi Phaeton, sã afle ce-i pregãteºte viitorul. 5. Parã :flacãra în care se ascundea sufletul lui Cacciaguida. 6. -n jos : în josul crucii luminoase depe planeta Marte. 9. Clarã : vorbind în aºa fel, încît în cuvintele tale sã se arate clarã peceteainternã a dorului tãu. 10. Noi : noi, sufletele fericite în genere ºi, în cazul de faþã, eu (Beatrice)ºi Cacciaguida. 11. -ndrãzni : ci numai ca sã te obiºnuieºti a îndrãzni sã-þi spui setea, casã þi-o putem astîmpãra. 13. Rãsad : obîrºia. E vorba de Cacciaguida, cãruia Dante, dupãîndemnul Beatricei, se adreseazã ca sã-i lãmureascã profeþiile cam obscure despre ce i se vaîntîmpla, pe care le auzise în Infern ºi Purgatoriu. Sui : în cunoºtinþa lucrurilor prezente ºiviitoare, pe care le vezi în Dumnezeu înainte de a se întîmpla, cu aceeaºi claritate cu careoamenii muritori vãd cã nu e posibil sã fie într-un triunghi (trigon) douã unghiuri obtuze.

2. De-un svon ce-ºi auzi-mpotriv-acel (a). 7. sã se iveascã (a). Ce-avu de-a-mi fi peplac (b). 12. s-o rãcoreascã (a). 14. umanã (a). de sus încît, cum vede-a noastr-umanãminte (A).
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16 aºa vezi clar tu orice-ntîmplãmintecînd nici nu sînt, cãci vezi în punctu-n caretoþi timpii de-oriºicînd sînt timp prezinte,
19 pe cînd era Virgil a mea-ndrumarepe dealul cel ce spal-a noastrã zgurã,precum ºi-n lumea cea fãr’ de urcare,
22 de-ursita mea viaþã spuse-mi furãcuvinte tari, deºi mã simt fireºtegãtit de-oricare-a sorþii loviturã.
25 Deci dorul meu te rog de-l împlineºtesã ºtiu cu ce m-aºteaptã viitorul,cãci fierul prevãzut mai blînd loveºte.”
28 Aºa vorbii acum, ºi tot spre-odorulacel ce mi-a vorbit ; ºi-a Doamnei melevoinþ-urmînd, mi-am spus cu-acestea dorul.
31 Nu-n vorbe vagi, cum se-nvãleau în elenebuni pãgîni, pe cînd nu se jertfiseal lumii Miel ce spal-a lumii rele,
34 ci-n vorbe clare ºi vorbiri preciseascuns în sine-acel amor paternºi-arzînd în zîmbetele-i proprii-mi zise :
37 – „Orice-accident ca un cuprins internºi-n margini dat materiei mortalee scris din veci în ochiul cel etern.
40 Dar nu-i sînt Lui necesitãþi fatale,cum nu-i în ochii-n care-i oglinditã,nici nava ce pe-un rîu pluteºte-n vale.

21. lumea morþii cea amare (b). 22. De viaþa mie datã (b). Un cub spre (a). 26. cesorþi (a). 34. limpezi (a). 37-39. Orice accident, ca cuprins intern/ În marginilelumii cei mortale/ Sînt scoase toate-n (a). 37. ce ca (b). 38. Nu trec hotarul lumiicei mortale (b). 42. scoboar-a (a).
17. Punctu- : Dumnezeu. 18. Prezinte : cãci cunoºtinþa lui Dumnezeu n-are limitã în timp.
Cf. Aristotel, Physica, VI : „Dacã punctul prezent n-ar fi indivizibil, ar avea în sine ºi trecutul,ºi viitorul”. ªi Augustin în De Trinitate, V : „Firea lui Dumnezeu n-are trecut ºi nici viitor”.Mai clar e Sfîntul Toma (Summa theologica, II, 2, 95) : „Numai Dumnezeu, în veºnicia sa, vedelucrurile viitoare ca prezente”. Vezi ºi disertaþia lui Tommaseo asupra acestui cînt, intitulatã
Il futuro (viitorul), plinã de o adîncã ºtiinþã teologicã. 19. Pe cînd : în Infern ºi Purgatoriu.20. Dealul : Purgatoriul. 21. Lumea : Infernul. 22. Viaþã : despre viaþa ce mi-a fost ursitã.23. Tari : grele, întrucît fãceau aluzie la unele evenimente neplãcute ce mi se vor întîmpla.27. Fierul : sãgeata. Blînd : fiindcã e prevãzutã. 30. Cu-acestea : cu aceste cuvinte mi-amspus dorul, vorbind tot aceluiaºi odor ce-mi vorbise mie ºi urmînd sfatul Beatricei. 32. Nebuni :deoarece credeau în oracolele zeilor neadevãraþi ºi mincinoºi. 33. Miel : Isus Cristos, agnus
Dei, qui tollit peccata mundi. 35. În sine : în veºmîntul sãu de flacãrã. 36. Zîmbetele : fiindcãrîsul ºi bucuria se transformã la sufletele fericite într-o mantie de luminã. 37. Accident : oricelucru se întîmplã, fãrã sã aibã caracter de necesitate. Ca un : a se construi : „dat materieimortale ca un cuprins intern ºi în marginile sale (ale materiei mortale)”. Deci, cunoºtinþaomeneascã, ce primeºte în sine trecutul ºi prezentul (marginile mortale). 39. Etern : al lui
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43 Precum îþi vine-o arie lãmuritãdin orga ce-o asculþi, în ochi îmi vinedin ochiul Lui aºa ºi-a ta ursitã.
46 Precum din cauza vitregei hainelãsã Atena Hipolit fugînd,aºa va face-al tãu oraº cu tine.
49 Aceasta þi-o doresc ºi-o au în gîndºi-aceasta þi-o vor face-acei ce catãspre-acei ce zilnic pe Cristos îl vînd.
52 Prin zvon, învinsa parte-o fi-nculpatãca de-obicei, dar fi-va mãrturiedreptãþii-apoi ea însãºi, rãzbunatã.
55 Lãsa-vei tot ce-n lumea ta cea vieþi-e lucru drag ºi-a tristei exilãrisãgeatã primã asta o sã-þi fie.
58 Vedea-vei tu cerºitã pe cãrãrice pîine-aduni, ºi cît de-amarã calesã urci ºi sã cobori strãine scãri !

43. astfel îmi vine (b). Din el cum vine (a). 44. În ochi (b). 43-45. Cum vine ºi-n auzo lãmuritã/ Cîntare-a orgei ci-o asculþi, îmi vine/ Din ochii lui ºi-a ta ursitã (b).
Dumnezeu. 40. Necesitãþi : deºi lucrurile omeneºti sînt oglindite în Dumnezeu, totuºi dinacest fapt nu decurge nici o micºorare a liberului arbitru ºi deci nici un fatalism, dupã cumcine priveºte o barcã mînatã de curent poate prevedea cursul ei, ceea ce nu înseamnã cã acestcurs poate fi influenþat de ochiul spectatorului, în care deci ar fi greºit sã-i gãsim cauza. Totastfel, Dumnezeu vede ceea ce oamenii vor face, fãrã ca acest lucru sã împiedice liberularbitru. 43. Precum : precum din sursa sonorã a unui instrument muzical îþi vine la urechio melodie, tot aºa, spune Cacciaguida, din ochiul lui Dumnezeu, pentru care orice viitor e caºi prezent, îmi vine în ochi a ta ursitã. 47. Hipolit : fiul lui Teseu ºi al Hipolitei, reginaAmazoanelor, refuzînd de a satisface dorinþele nelegiuite ale mamei sale vitrege, Fedra, fupîrît tatãlui sãu de aceasta cã ar fi încercat s-o siluiascã, din care cauzã a fost apoi izgonitdin Atena. 48. Oraº : Florenþa, mama vitregã a poetului, în felul de a se purta cu el. 50. Cei :ºefii partidei negre, care unelteau cu papa Bonifaciu al VIII-lea pentru a-l izgoni pe Dante dinFlorenþa. 51. Vînd : face aluzie mai ales la cei de la curtea papalã, care fãceau tîrg din harullui Cristos. Cf. Infernul, XIX, 90. 52. Prin zvon : zvonul va da toatã vina partidei învinse,dar ceea ce se va întîmpla pe urmã va fi o mãrturie a dreptãþii rãzbunate. În text : „dar rãz-bunarea va fi mãrturia acelui adevãr care o împarte”. 57. Sãgeatã : lovituri, dureri. Asta :aceastã pãrãsire a tot ce-þi era mai drag în oraºul tãu. „Sub formã de prezicere, aducerile--aminte dureroase ale surghiunitului nu au nimic tînguitor, nimic slab ; dar cum este încet,grav, melancolic, acel lãsa-vei tot ! Cîtã durere în acel tot ! Cu cîtã amãrãciune mintea revedeºi cîntãreºte tot ce-n lumea sa e lucru drag !” (Torraca). 59. Ce pîine : în text :  „cum e sãratãpîinea”. ªi-n realitate, pîinea ce o mînca Dante la curtea gazdelor sale, chiar a celor maibinevoitoare pentru el, nu era dulce deloc. „Omul de curte” era socotit abia ceva mai mult cajongleur-ul ºi bufonul, care adesea erau mai bine rãsplãtiþi. Legendele pe care le avem despreDante ne dau amãnunte ce ne strîng inima în aceastã privinþã. Îl vedem expus la glume deprost gust, care nu se potrivesc cu demnitatea ºi severitatea poetului. Îl vedem tratat camde sus, cu o familiaritate jignitoare, nu numai din partea seniorilor care-i ofereau adãpost,dar ºi din partea jongleur-ilor, care se laudã de a fi primit daruri mai însemnate decît el dinpartea seniorului. Desigur cã Dante nu reprezenta pentru contemporani ceea ce reprezintãpentru noi ; desigur cã moravurile erau atunci cam grosolane ºi la prinþi ; desigur cã aceafamiliaritate, care pe noi ne jigneºte, era din oarecare punct de vedere ºi o probã de dragosteºi de cinste ; totuºi, cînd citim aceastã terþinã, ne dãm seama cît a trebuit sã sufere de aceastãsituaþie sufletul demn ºi neînduplecat al lui Dante.
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61 Dar cea mai grea povar-a vieþii taleva fi stupida ºi-mbecila turmãcu cei ce vei cãdea-ntr-atîta vale.
64 Miºei ºi-ngraþi ºi rãi [nespus], cum scurmãpoziþia ta, ci vor pãþi ruºinenu tu, ci ei, nu multã vreme-n urmã.
67 Va da dovezi, c-aveau gîndiri haine,purtarea lor, încît îþi va fi dragcã-þi eºti partid tu singur pentru tine.
70 Lombardul mare cu-ospitalu-i pragacel cu scara paserei cei sfinteva fi refugiu-þi prim ºi-ntîi toiag.
73 ªi-atît de mult te va avea aminteîncît ce-i dupã dintre-a da ºi-a cerela alþii, jos la voi, va fi ’nainte.
76 La el vei ºti pe-acel a cui putereatît i-a dat nãscîndu-l astã stea,cã fapte mari el pune-va-n vedere.
79 Dar numai mai tîrziu le veþi vedeacã-i tînãr prunc, cui i se-ntoarse anulîn jurul sãu de-a noua oar-abea.
82 Dar pîn-a nu-nºela p-Enric duºmanulGascon, va da schintei a sa virtutece ia-n dispreþ ºi trudele, ºi banul.

61. Mizerie (a). 63. De soþi ce-i vei avea (b). 78. Vedea (a). 84. Prin (a).
62. Turmã : a tovarãºilor lui de surghiun. 63. Vale : a exilului. Numai la început Dante a fostsolidar cu ceilalþi surghiuniþi, cu care a iscãlit (8 iunie 1302) la San Godenzo un act prin carese obligã sã despãgubeascã pe Ugolino degli Ubaldini de toate daunele ce le va fi suferitluptîndu-se împotriva Florenþei. Mai pe urmã însã s-a retras, fãcînd, cum el însuºi spune,„partid pentru sine”. 64. Scurmã : sapã. 65. Ruºine : în text : „vor avea tîmpla roºie”, ceeace s-ar putea interpreta în sensul cã face aluzie la rãniri ºi vãrsãri de sînge, mai ales dacãne aducem aminte de nenorocita încercare de a reintra în Florenþa, la Lastra, în vara anului1304, încercare la care Dante s-ar fi opus. 67. Va da : subiectul este „purtarea lor” din versulurmãtor. 69. Partid : cuvinte care au devenit proverbiale, pentru a arãta cã locul omuluisuperior nu poate fi între intrigile partidelor, mai bine fiind sã stea la o parte, nu însã pasiv,ci activ, luptîndu-se din rãsputeri pentru izbînda ideilor sale ºi constituind deci el însuºi unpartid. De altfel, ºi în Convivio spune „cã nu se cuvine ca omul drept sã îngãduie prezenþa luila multã lume”, sã nu fie deci în contact cu orice fel de oameni. 70. Lombardul : Bartolommeodella Scala, la curtea cãruia Dante se adãpostise întîi. 71. Scara : în text : „ce pe scarã poartãpasãrea cea sfîntã”. E vorba de vulturul care, împreunã cu o scarã, figura în stema Scaligerilor.Vulturul înfãþiºeazã semnul imperiului, al cãrui reprezentant era în Lombardia aceastã familie.72. Toiag : sprijin, adãpost. 74. Ce-i dupã : a da la alþii. 75. Jos : pe pãmînt. ’Nainte : laBartolommeo della Scala va fi „înainte” ceea ce la ceilalþi e „dupã”. Cu alte cuvinte, va dãruiînainte ca cineva sã cearã, împotriva obiceiului altor prinþi, care nu dau decît dupã ce li secere. 76. ªti : cunoaºte. Pe-acel : pe Cangrande della Scala, asociatul lui Bartolommeo ladomnie în Verona (1311). 77. Stea : Marte. 78. Vedere : va arãta lumii. 80. Prunc : aici Dantese referã la anul 1300, data închipuitã a cãlãtoriei sale, cînd Cangrande n-avea mai mult de9 ani. 82. Enric : Henric al VII-lea de Luxemburg, pe care Dante îl socoteºte înºelat de papa
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85 ªi-atît apoi vor fi de cunoscutepornirile lui mari, cã inimiciivor fi siliþi sã n-aibã guri tãcute.
88 Te-ncrede-n el ºi-a sale beneficii.Prin el schimbare-avea-va multã ginte,mutîndu-ºi starea marii, ca ºi micii.
91 Tu-þi scrie-acestea despre el în mintedar nu le-obºti…”. ªi multe-a spus de toate,de necrezut chiar cui va fi prezinte.
94 ªi-apoi : – „Acestea-s glosele, nepoate,la cîte þi s-au spus. Vezi, ce insidiiascund în ele-aºa puþine roate !
97 Nu cer sã porþi pe-ai tãi vecini invidii,cãci viaþa ta-i cu mult mai lung ursitã,cu mult dincolo de a lor perfidii”.
100 Tãcînd apoi cînd umbra fericitãîmi dete semn cã trama ºi-o gãteºtes-o batã-n teara cea de mine-urzitã,
103 aºa-ncepui ca cel ce se-ndoieºteºi-un sfat voind pe-atare om îl catãce vrea ce-i just ºi vede ºi iubeºte :

99. Dincolo de-a lor perfidii... (A). Am completat versul cu varianta (a).
Clement al V-lea, de fel din Gasconia, fiindcã întîi l-a chemat în Italia ºi pe urmã i s-aîmpotrivit. În realitate, papa pusese în vedere lui Henric cã el nu voieºte sã se facã expediþiaîmpotriva regelui Robert de Anjou, pe care Henric o pusese la cale. Deci nu-i tocmai cazul deînºelãciune din partea papei. Înþelegem însã ciuda lui Dante pentru schimbarea de atitudinea papei (de altfel bine motivatã), cînd ne gîndim cã în Henric al VII-lea îºi pusese toatesperanþele pentru rechemarea-i în Florenþa. 83. Schintei : manifestãri. 84. Trudele : ºtim dela un cronicar contemporan cã, chiar din prima tinereþe, Cangrande era foarte îndrãzneþ ºinu se da înapoi de la nici un exerciþiu cavaleresc. „Truda” era pentru Cangrande desfãtareaºi odihna. Cît despre „banul”, un vechi comentator al lui Dante (Benvenuto da Imola) spune :„Dum pater eius duxisset eum semel ad videndum magnum thesaurum, iste illico levatis pannis
minxit super eum ; ex quo omnes spectantes judicaverunt de eius futura magnificentia per
istum contemptum pecuniarum”. 86. Inimicii : ºi inamicii. Într-adevãr, despre dãrnicia ºivirtuþile cavalereºti ale lui Cangrande gãsim mãrturii nu numai în cronicile timpului, caresînt pline de laude, dar ºi în cîntecele trubadurilor. 88. Beneficii : binefaceri. 89. Schimbare :schimbare de soartã. 90. Starea : face aluzie la dreptatea lui Cangrande, care va umili pe ceitrufaºi ºi va înãlþa pe cei smeriþi. 92. Obºti : dar nu le vei da în vileag. 93. Prezinte : celorce vor fi de faþã cînd se vor întîmpla. 94. Glosele : explicãrile. Imaginea e luatã de la manu-scrise, în care glossele marginale constituiau comentariul. 95. Spus : în prezicerile despreviitorul ce te aºteaptã, pe care le-ai auzit în Infern ºi Purgatoriu. 97. Vecini : concetãþeni.Invidii : urã. Cu alte cuvinte, nu vreau ca, din cauza celor ce þi-am spus, sã urãºti pe con-cetãþenii tãi, fiindcã faima ta va dãinui cu mult mai departe decît pedeapsa perfidiei lor.101. Trama : bãtãturã. 102. Teara : urzeala. „Cu întrebarea sa, Dante invitase pe Cacciaguidasã dezvolte argumentul pe care i-l propusese ; îi oferise urzeala, ca celãlalt sã punã în eabãtãtura, adicã firul transversal aruncat prin suveicã ºi bãtut cu spata” (Steiner). 103. Ca :cu neliniºtea încrezãtoare a cui trebuie sã cearã un sfat de la cineva care vrea ce-i just : arevoinþã dreaptã, vede : are înþelepciune, ºi iubeºte : pe acela care îl roagã.
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106 – „Eu bine vãd cum mã-mpresoarã, tatã,cumplitul timp ca lovituri sã-mi dea,mai grele cui mai fãr’ de griji s-aratã.
109 Deci bine-mi e sã-nvãþ a prevedea,ca, scos din cel mai dulce loc afarã,sã nu-mi pierd pe-alþii prin cîntarea mea.
112 Cãci jos, în lumea nesfîrºit de-amarã,[ca] ºi pe deal pe-a cãruia ’nãlþimefrumoºi ai Doamnei ochi mã ridicarã,
115 ºi-apoi ºi-n cer prin roþile sublimeputui sã-nvãþ cã ceea ce rezicla mulþi le-o fi grozavã-n guri acrime.
118 Ci-a fi dreptãþii-un prea timid amic,mã tem spre-a nu fi mort acelor carenumi-vor veacul cel de-acum antic”.
121 Iar facla ce-ascundea comoara-mi marede-aici s-aprinse-n toat-a ei fiinþãprecum în soare-oglinda de-aur pare.

118. ªi a dreptãþii (b). Iar dac-aº fi dreptãþii-un slab amic (a). 119. Mã tem sã (b).
106. -mpresoarã : în text : „dã pinteni”. Aleargã iute cãtre mine, aºa încît îl vãd ca ºi sosit,împresurîndu-mã. 108. Griji : aceluia care nu se aºteaptã la loviturile lui. Cf. v. 27 : „cãcifierul prevãzut mai blînd loveºte”. 110. Dulce : Florenþa, din care am fost surghiunit. Dacãmi-am pierdut cel mai dulce loc, cel puþin sã nu-mi pierd, prin atitudinea mea prea dîrzã ºicuvintele mele prea tari, locurile de adãpost pe care sînt nevoit sã le caut. S-ar pãrea cã avemaici un fel de descurajare momentanã a lui Dante, care, copleºit de revelaþia durerilor ce i sepregãtesc, ºi-ar propune o adaptare la realitatea vieþii, îndemnîndu-se pe sine cãtre prudenþãîn acte ºi-n vorbã. Totuºi, aceastã descurajare nu dãinuieºte decît o clipã. Numaidecît, sufletulºi caracterul lui de oþel reacþioneazã ºi în rãspunsul lui Cacciaguida apare mãrinimoasahotãrîre de a spune adevãrul, tot adevãrul ºi numai adevãrul, în ciuda oricui, ca sã nu-ºipiardã faima. Va înfrunta vijelia pe care ºtie cã o va stîrni cu aceeaºi nepãsare plinã de forþãcu care un turn rãmîne neînduplecat în mijlocul celor mai groaznice furtuni. Episodul este cîtse poate de miºcãtor ºi de omenesc. Un moment de ºovãire omeneascã, ce ne aduce amintede veghea lui Isus în grãdina mãslinilor, cînd cãutã sã îndepãrteze de la sine paharul amãrã-ciunii, spunînd : „Pãrinte, dacã e cu putinþã, fã sã treacã de la mine acest pahar”, dar, dupãcum ºi Isus se reculege ºi adaugã : „Totuºi, facã-se voia Ta, ºi nu a mea”, ºi Dante îºi recapãtãîncrederea în misiunea sa ºi prin gura lui Cacciaguida ia hotãrîrea de a se desface de oriceoportunism omenesc ºi de a-ºi arãta gîndul în toatã puternica lui sinceritate. 112. Lumea :Infernul. 113. Deal : Purgatoriul. 116. Rezic : povestesc, dau în vileag, refer din lucrurilevãzute sau auzite în timpul cãlãtoriei mele. 119. Acelor : cu înfrigurare am ascultat glasulgrav ºi sonor al lui Isidor del Lungo rostind aceste cuvinte în sala palatului breslei dãrãcito-rilor de lînã (Palazzo dell’Arte della lana). În acea salã, care exista în vremea lui Dante,printre acele steaguri ale glorioaselor bresle ale Florenþei medievale, trecutul se lega cuprezentul în adeverirea profeþiei danteºti. Acei care numesc antic veacul lui Dante eram noi,ºi nouã pãreau cã se adreseazã cuvintele versului dantesc. Mi-aduc aminte foarte bine defiorul ce-a trecut prin toatã sala faþã de o conºtiinþã aºa de dreaptã, care vedea atît dedeparte, încît viitorul era pentru el aproape prezent, atît de prezent cã s-a transformat înprezentul actual, care s-a realizat întocmai cum el prevãzuse. Numai atunci Dante mi-a apãrutîn toatã mãrimea personalitãþii sale uriaºe. 121. Comoara-mi : sufletul lui Cacciaguida, pecare-l considerã ca o comoarã a lui, întrucît îi era strãmoº.
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124 ªi-apoi : – „Cîþi au murdarã conºtiinþã,printr-alte infamii sau printr-a lor,oricînd simþi-vor aspr-a ta sentinþã.
127 Minciunii, totuºi, tu sã-i pui zãvorºi-ntreaga ta vedenie-o fã obºtitã,iar cei cu rîie scarpine-o cum vor.
130 Cãci vorba ta de-o fi nesuferitãla-ntîiul gust, va fi un nutremînthranace-apoi cînd fi-va mistuitã.
133 A ta strigare-asemeni e c-un vîntce mult mai mult supreme culmi le bate ;ºi probe tari de-onoare-acestea-þi sînt.
136 De-aceea-þi furã-n ceruri arãtate,ca ºi pe deal ºi-a morþii vale crudã,tot duhuri mari prin faimã reputate.
139 Cãci ori nu crede spiritul ce-audeori nu-i atent, la pilde cari ascunsau rostul lor, ori prea gãsit cu trudã,
142 ºi nici un fapt ce nu-i concret de-ajuns”.

133. Strigarea ta va face ca ºi (a). 139. omul (a). 140. poate-atent s-audã (a).
139-140. Cãci ori nu crede-ori nu-i dispus s-audã/ Un om atare exemple careascuns (b).
125. Alte : „prin vina altuia, pe care putea s-o împiedice ºi n-a voit, pe care putea s-o pedep-seascã ºi n-a îndrãznit” (Steiner). 128. Obºtitã : dã-o în vileag. 129. Cu rîie : expresie voitplebee, care aratã tot dispreþul pentru cei nemernici ºi toatã mîndria neînfrîntã a lui Dante.132. Hranace : vital, hrãnitor. 135. Probe : motive. 138. Mari : ca spusele lor sã aibã unrãsunet mai mare. 140. Ascuns : ºi în înþelesul de „puþin cunoscut”, cum este aici cazul. Danteavea sã arate cã cine voieºte sã convingã pe altcineva despre un adevãr trebuie sã ia pildade la oamenii cunoscuþi, care sã-l facã demn de crezut. Un comentator vechi, Francesco daButi, adnoteazã : „Nu se poate preda lucrul neºtiut decît prin cel ºtiut”. De unde vedem cã ºianumite aºa-zise noutãþi ale pedagogiei moderne erau foarte bine cunoscute în Evul Mediu.142. De-ajuns : destul de concret.
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1 De-al sãu cuvînt avea plãcere marealesul duh, iar eu gustam, fireºte,pe-al meu, amestecînd ºi dulci ºi-amare.
4 Dar Doamna ce spre ceruri mã-mboldeºte :– „Gîndeºte-altce ! Gîndeºte,-aproape sîntde Cel ce-orice nedrept îl potoleºte”.
7 Mã-ntoarsei deci la dulcele-i cuvîntspre-a mea-ntãrire, ºi renunþ a spunece-amor vãzui în chipul ei cel sfînt,
10 ºi nu numai cãci graiul s-ar opune,dar duhu-i slab, ºi ce-i deasupra luinu poate-obºti cînd altul nu-l dispune.
13 Atît e de-asta tot ce pot sã spuicã-n vreme ce-o priveam, ca niciodatãfui liber de-orice-alt dor, cît timp avui
16 plãcerea cea de veci, ce reflectatãera-n Beatrice cu zîmbiri divinedin mîndru-i chip cu-al doile-aspect redatã.

Cîntul XVIII
Cerul al cincilea, al lui Marte  :sufletele rãzboinicilor.
Cerul al ºaselea, al lui Jupiter  :principii înþelepþi ºi drepþi

Alte suflete rãzboinice (1-48)  În cerul lui
Jupiter (49-93)  Vulturul luminos ºi invo-caþia lui Dante cãtre semnul imperial (94-136)

1. Simþea de-al sãu (a). 16. netulburatã (b). 17. Ce-mi da Beatrice cu zîmbiridivine (b). 18. ochi (a).
3. Amare : lucrurile dureroase pe care mi le prooroceau cuvintele lui Cacciaguida, cumîngîierea ºi întãrirea pe care acelaºi suflet mi le dãdea. 5. Altce : Beatrice vrea sã distragãpe Dante de la gîndurile lui pline de grijã pentru viitor ºi, cu acel avînt de ocrotire cu totulfeminin, îl îndeamnã sã se gîndeascã la altceva, aducîndu-i aminte cã, în orice caz, o are peea, care-l va proteja pe lîngã Dumnezeu, îndreptãtorul oricãrei nedreptãþi. 11. Deasupra :peste puterile lui. 12. Obºti : a exprima, a reda celorlalþi. Dispune : dacã n-are o cãlãuzãsupraomeneascã. 13. Atît : a se construi : „Atît e tot ce pot sã spui de asta”. 16. Plãcerea :pe cînd lumina bucuriei veºnice, reflectatã direct în Beatrice, mã fãcea, reflectîndu-se în mineindirect (cu-al doile-aspect redatã), pãrtaº al fericirii cereºti.
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19 C-un fulger de surîs m-a-nvins în fineºi : – „’Ntoarce-te ºi-ascultã – zise ea –,cãci nu e Raiul numa-n ochi la mine !”.
22 Precum la noi adese poþi vedeadorinþa-n ochi cînd fierbe-aºa fierbintecã-ntregul suflet mi-e pãtruns de ea,
25 aºa din focu-acelei flacãri sfintevãzui, cînd m-am întors spre dînsul iarã,c-ar vrea puþin a-mi mai vorbi ’nainte.
28 ªi-aºa-ncepu : – „Pe-aceast-a cincea scarãa pomului prin creºtet trãitorulce-n veci dã rod ºi-n veci e primãvarã,
31 sînt duhuri ce ’nainte-a-ncepe zborulspre cer au fost atît de cunoscutec-ar face-oricãrei Muze-un rãu izvorul.
34 Spre-al crucii braþ cu ochii deci tu du-teºi cel strigat va face-acum miºcareace-o face-n nori ºi focul lor cel iute”.
37 Vãzui pe cruce-un foc cum taie zarea,ºi „Iosua” auzii, vãzînd cum fui,(cãci nu-l vãzui cît timp nu fu chemarea).
40 La ’naltul nume „Macabeu” vãzuialt foc apoi cãzînd cum se roteºte,ºi-i da sfîrlezii bici plãcerea lui.

23. arde (a). 25. Aºa din înflãcãrarea lampei (a). 27. Cuvinte (a). 29. A ãstui pom (a).
31. -ncepe (a). 37. Iosua... cînd vãzui (a). Cînd Iosua strigã (b).
21. -n ochi : niciodatã ca-n acest cînt Beatrice nu apare aºa de vie ºi aºa de femeie, îndrã-gostitã, cochetã ºi cu acea tendinþã spre glumã, mai ales cînd vede chipul, puþin comic pentruea, al lui Dante, în extaz faþã de dînsa. Ea ne apare ca ºi în Viaþa Nouã, cînd îºi bãtea joc lao serbare împreunã cu prietenele ei de chipul aiurit al lui Dante. Tot pãstrîndu-ºi persona-litatea, Beatrice ne apare, în Divina Comedie, cu mult mai vie ºi mai femeie. În acest episod,personalitatea ei îºi aratã toate aspectele : ocrotitoare faþã de acel veºnic copil care estebãrbatul, îndrãgostitã, cãlãuzã, tovarãºã plãcutã ºi glumeaþã, cu toate cã ºi gluma ei porneºtetot din sentimentul aproape matern de a-l distrage pe Dante din gîndurile triste. 22. La noi :oamenii muritori pe pãmînt. 24. De ea : de dorinþã. 28. Scarã : cerul lui Marte, care este alcincilea, începînd de la cel al Lunii. Dante spune scarã fiindcã dintr-un cer în alt cer se urcãmereu cãtre Empireu. 29. Creºtet : Dante comparã Paradisul cu un pom care nu se nutreºte,ca cei de pe pãmînt, din rãdãcinã, ci din creºtet, adicã din cerul cel mai înalt (Empireul), undesãlãºluieºte Dumnezeu, ºi împrejuru-I toate sufletele fericite, care numai printr-o excepþie searatã lui Dante în celelalte ceruri de mai jos, ca sã-i dovedeascã într-un chip sensibil gradullor de fericire. 30. Primãvarã : ºi trãieºte într-o veºnicã primãvarã. În text : „ºi niciodatãnu-ºi pierde frunzele”. 33. Rãu : a se construi : „c-ar face un rãu, izvor al oricãrei Muze”. Întext : „încît orice Muzã ar fi bogatã”, adicã ar inspira cu îmbelºugare oricare din Muze.35. Miºcarea : de sus în jos – cum face trãsnetul spre pãmînt – pînã la picioarele crucii deluminã. 38. Iosua : Iosua Navi, conducãtorul evreilor în Pãmîntul Fãgãduinþei, dupã moartealui Moise. 40. Macabeu : Iuda Macabeul, care, împreunã cu fraþii lui, a scãpat pe evrei deasuprirea lui Antioh, regele Siriei. 42. Bici : a se construi : „ºi plãcerea lui îi da bici sfîrlezei”,adicã motivul rotirii lui este plãcerea de a putea îndemna pe ceilalþi sã ia pildã de la el, caun îndemn la fapte bune.
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43 Urmai pe Carol Magnu cum sclipeºte,pe-Orland apoi ºi ambii-n zbor cum ard,cum ochiu-n zbor pe-un ºoim îl urmãreºte.
46 Îmi fu apoi ºi Wilhelm ºi Renardºi dulcele Gotfrid privirii-o þîntãpe cruce-n jos, ºi-apoi Robert Guiscard.
49 Intrînd apoi de-a valma-n gloata sfîntãºi-acel care-mi vorbi dovezi mi-a datce-artist este-ntre-acei ce-n ceruri cîntã.
52 Spre dreapta m-am întors atunci sã catîn ochii Doamnei ori prin semn poveþeori din cuvînt, sã ºtiu ce-am de lucrat,
55 ºi-aºa-i vãzui de dulci, ºi-ai dulcii-i feþeatîþia nuri, cã-nvinse-acum pe-oricarepe toate-aici, chiar ºi-ultima-i frumseþe.
58 Precum cînd simte-un om o tot mai mareplãcere, zi cu zi, spre fapte bune,îºi vede sporul ce-n virtute-l are,
61 aºa simþi urcarea mea cum punemai mare arc, prin cer rotind cu mine,vãzînd cu mult mai mîndr-acea minune.
64 ªi-n scurta vreme-apoi precum revinealbeaþa-n chipul palidei femeicînd trece-a ei roºeaþã de ruºine,

56. încît aici pe-oricare (a). S-a-nvins acum (a). 56-57. Cã ea-ntrecea pe-oricine/Din cei de-aici (b). 64. ºi care-i ºi (a).
43. Carol Magnu : Carol cel Mare, reînvietorul medieval al Imperiului roman. 44. Orland :faimosul palatin al lui Carol cel Mare, care a murit la Roncevaux, la 15 august 778, lup-tîndu-se împotriva pãgînilor. Cf. Infernul, XXXI, 18. Zbor : în rotirea ºi miºcarea lor sprepicioarele crucii. 45. -n zbor : cum ochiul urmãreºte un ºoim în zbor... Imaginea e luatã dela vînãtoarea cu ºoimi, ocupaþie de predilecþie a cavalerilor medievali. 46. Îmi fu : a seînþelege : „apoi îmi furã þintã privirii”. Wilhelm : Guillaume d’Orange, legendarul luptãtorîmpotriva saracinilor pentru apãrarea legii creºtine. Renard : tînãr saracin, convertit, careluptã pe urmã alãturi de Guillaume d’Orange ºi, ca ºi el, ar fi murit apoi cãlugãr într-o mînãs-tire. 47. Gotfrid : Geoffroi de Bouillon, eroul primei cruciade. 48. Guiscard : Robert Guiscardde Hauteville, fiul lui Tancred Guiscard, întemeietorul dinastiei normande în sudul Italiei ºiînvingãtor al saracinilor. 50. Acel : Cacciaguida. 51. Artist : aratã, în suavitatea cîntecului,sãu, cît de mare era fericirea de care se bucura ºi deci cu cît se înãlþa printre celelalte sufleteîn harul lui Dumnezeu. 56. Nuri : este un acuzativ ºi depinde de verbul „vãzui” din versulprecedent. Pe-oricare : a se subînþelege : „frumuseþile din tot cerul în care erau”. 57. Ultima :ºi chiar frumuseþea-i din urmã, care pãrea de neîntrecut. 62. Arc : Dante bagã de seamã cãcerul în care se gãseºte acum descrie un arc mai mare decît celãlalt în care fusese, ºi din aceastatrage încheierea cã a pãrãsit cerul lui Marte ºi a trecut în acela al lui Jupiter. 63. Minune :Beatrice. Cu alte cuvinte, Dante, vãzînd pe Beatrice cã a devenit mai frumoasã ºi întrebîndu-secare sã fie motivul, observã cã cerul descrie un arc mai mare, ceea ce înseamnã cã a trecutîn planeta Jupiter. 64. Precum : minunatã imagine, prin care ne redã într-un chip poetic ºiomenesc impresia ce o avu trecînd de la lumina roºie a lui Marte la aceea albã a lui Jupiter.Numai un poet, ºi un poet de talia lui Dante, poate înviora ºi poetiza un fenomen ºtiinþific,comparînd aceastã schimbare de luminã cu obrazul unei fecioare care întîi roºeºte ºi pe urmã
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67 aºa cînd m-am întors în ochii meia ºasea stea cu-alboarea-i temperatãfãcu sã vãd cã sînt în sînul ei.
70 Vãzui acum iubirea-nflãcãratãce-aici luceºte-n focul jovial,în ochii mei cã-n litere s-aratã.
73 ªi-aºa cum zboarã paseri de pe malde-a lor pãºune-urmîndu-ºi între eleformeaz-ori ºiruri lungi, ori stol oval,
76 aºa ºi-aici mulþimi de flãcãrelezburau cîntînd în sfînta lor luminãori D, ori I, ori L fãcînd din ele.
79 Pluteau dintîi pe-un tact de horã linã,apoi formînd o liter-a scrisoriistãteau puþin, tãcere-avînd deplinã.
82 O, Muzo, tu, ce-nvecineºti cu gloriipoeþii tãi, ºi-i faci eterni sã fieºi-oraºele prin ei, ºi-mperatorii,
85 o, dã-mi lumina ta sã pot descrieaceste chipuri cum le-avui în visºi-n scurtu-mi vers tu vars-a ta tãrie.
88 Vocale, ci ºi consonante-au scrisde cinci ori ºapte, ºi-am þinut amintece pãrþi aveau, pe rînd cum s-au închis.
91 Diligite justitiam, mai ’nainte,un verb ºi-un nume-au scris, apoi [fãcurã] :qui judicatis terram, trei cuvinte.

71. Cã-n vorbe-a limbii (a). 72. Cã-n litere vederii (a). 73. Precum cînd (a).
73-74. Precum cînd se ridicã de pe mal/ Voioase de-a lor pãºuni/ Cu vesel glassãtule pãsãrele (b). 83. talentelor (A). Am introdus în text varianta (a) din cauzasensului. Poeþii tãi (a). 92. fu verb ºi nume-n scrisul lor, ºi-urmarã. Am pus în textparte din varianta (a) din cauza rimei. tãcurã (a).
se întoarce la culoarea albã obiºnuitã. 68. A ºasea : Joe. 69. Ei : al stelei. 71. Jovial : focul pla-netei Jupiter. 72. -n litere : în acest cer cuvintele latineºti, scoase din psalmi ºi-n genere dincãrþile sfinte, nu sînt nici cîntate, nici rostite, ci apar scrise în litere de luminã de înseºi sufle-tele fericite, care formeazã cuvintele ce compun fraza : „Diligite justitiam, qui judicatis terram” ;pe urmã se opresc la semnul ultimei litere,  (un M gotic, majuscul, care reprezintã aripileunui vultur) ; în sfîrºit, alte suflete coboarã în partea superioarã a literei M, aºezîndu-se înforma unui cap de vultur, pe cînd altele, aºezîndu-se dedesubt, formeazã coada, pînã cînd nurãmîne pe cer decît chipul strãlucitor al unui vultur, pasãrea simbolicã a Imperiului roman ºideci a dreptãþii, ai cãrei urmaºi sînt cinstiþi în acest cer. 73. Mal : e vorba de pãsãrile de baltã,singurele ce zboarã în forme geometrice ce se pot asemãna cu literele. 74. Pãºune : cuvîntce ne reveleazã toatã intensitatea viziunii danteºti. Pe aceste pãsãri nu le vedem numaidecîtzburînd, ci ducîndu-se întîi liniºtite la „pãºune” ºi numai pe urmã ridicîndu-se în zbor. În treiversuri avem un întreg peisaj de baltã, sugerat mai mult decît descris, dar astfel încît parecã-l vedem. 79. Pluteau : minunat vers, care întrece pe cel din text ; „Prima, cantando, a sua
nota moviensi”, care nu e, desigur, din cele mai frumoase ale lui Dante. 80. Scrisorii : ascriptei. 86. Chipuri : figuri de litere ºi cuvinte. 91. Diligite justitiam : sînt cuvintele cu care
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94 Cu M din vorba ultim-ei stãturãfixaþi aºa, cã Joe a rãmaspãrînd de-argint tivit cu-auriturã.
97 Veniþi de mai [de] sus apoi, popasîn vîrfu-acestui M fãcurã unii,cîntînd, cred, bunul ce spre el i-a tras.
100 Apoi, precum loviþi cînd ard, tãciuniirãsfirã-n jur nenumãr de schinteidin cari se-ncred a proroci nebunii,
103 aºa sãltau mai mult de-o mie-aceide-aici, mai jos, mai sus fãcîndu-ºi jocul,precum li-e dat de-Acel ce arde-n ei.
106 Cînd toate-au stat pe loc, gãsindu-ºi locul,vãzui un cap de vultur cum formeazãºi-un gît apoi, distinct, din sineºi focul.
109 Acel ce scrie-aici nu imiteazã,ci singur ºi-e izvor din care curãvirtutea-n veci ce cuiburi formuleazã.
112 Iar ceilalþi aleºi ce-ntîi pãrurãc-ar sta pe loc, pe M ca sã-l încrine,miºcaþi încet s-adaoserã-n figurã.
115 O, cîte perle-aci-mi vãdirã binecã jos Dreptatea este,-o, dulce stea,efect al cerului ornat de tine !

96. Ca ºi de argint cui d-aur tiv îi darã (b). 97. Veniþi de mai de sus (a). În vîrfu--acest (a). 105. le aºeza (a) îi poartã (a).
începe Cartea înþelepciunii. 94. Ultim- : terram. 96. Tivit : la dreapta ºi la stînga, unde liniilesemicirculare ale M-ului gotic formau ca un fel de tiviturã aurie, pe fondul argintiu al planetei.99. Cred : pentru cã nu înþelegea cuvintele, ci numai melodia. Bunul : Dumnezeu, supremulBine spre care erau atrase. 100. Apoi : a se construi : „apoi, precum tãciunii loviþi cînd ard...”.101. Schintei : scîntei, formã obiºnuitã la Coºbuc. 102. Nebunii : Benvenuto da Imola, unuldin cei mai vechi comentatori ai lui Dante, explicã : „Este obiceiul, în unele pãrþi ale Italiei,ca, stînd seara pe lîngã foc în timpul iernii, copiii sã loveascã buºteanul din vatrã ºi sã facãurãri, zicînd : «Atîtea oraºe, atîtea castele, atîþia miei, atîþia purcei voi avea cîte scîntei vorieºi din acest buºtean», ºi aºa-ºi petrec vremea”. Dante spune nebunii fiindcã astfel de prooro-ciri nu sînt admise de Bisericã. 105. Acel : Dumnezeu, din contemplarea cãruia vine bucuriacare le face sã se îmbrace într-o hainã de luminã, bucurie ce se manifestã prin lumina ce leînconjoarã. 107. Formeazã : subiectul e „focul” din versul urmãtor. 108. Distinct : desprin-zîndu-se clar pe fondul alb al planetei. 109. Acel : Dumnezeu. Imiteazã : adicã natura, ceeace face arta. Cf. Infernul, XI, 99-105. 110. Singur : el însuºi cãlãuzeºte opera sa, nu imita-toare, ci creatoare. Curã : curge, decurge. 111. Cuiburi : instinctul prin care pãsãrile îºiconstruiesc cuiburile. Formuleazã : dau „formã”, dar în sensul scolastic de „esenþã” (fiinþã).113. Încrine : pentru a-i da forma unui crin heraldic, ca de pildã cel al Florenþei. Cuvîntule format din crin, ca it. ingigliare, de la giglio. 114. Figurã : în forma unui cap de vultur.Sfîntul Imperiu roman a reînviat mai întîi (800) în persoana lui Carol cel Mare (crinul) ;dupã dezmembrarea monarhiei carolingiene, trecu (962) regilor Germaniei cu Otto I (acvila).115. Perle : sufletele luminoase, care strãluceau ca niºte perle. 116. Jos : pe pãmînt. Stea :vocativ, ce se referã la Jupiter. 117. Ornat : împodobit, fiindcã planeta forma un tot cu cerulsãu cristalin, împreunã cu care se rotea ºi a cãrui ºi mai frumoasã podoabã era.
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118 De-aceea rog eu Mintea de-unde-ºi iaputerea ta-nceput ºi curs, sã vadãde unde-i fumul ce te-orbeºte-aºa
121 ºi-urgia ei cumplit din nou sã cadãpe-acei ce cumpãrã ºi vînd în templuclãdit pe semne ºi-omorîþi de spadã.
124 Oºtire sfîntã, tu, ce te contemplu,te roagã pentru toþi cei fãr’ de mintece pier în lume-urmînd un rãu exemplu.
127 Purtau rãzboi cu spada mai ’nainte,iar azi negînd ºi-aici ºi-aici o pîinece nimãnui n-o neag-un bun Pãrinte.
130 Tu cel ce-azi scrii numai spre-a ºterge mîine,socoþi c-acei doi principi ce-au muritîn via ce-o despoi sînt vii, stãpîne !
133 Ei, da ! Tu zici : „Mi-e doru-aºa-ntãritspre-acel ce vru sã n-aibã nici un staulºi-al cui martiriu-un dans i l-a gãtit ;
136 ce-am eu sã-mpart cu Petru ºi cu Paul ?”.

123. pe uciºi (a). 124. Ah, sfînta (a). 136. Deci nu-l cunosc (a).
118. Mintea : mintea lui Dumnezeu, care-þi dã miºcarea ºi puterea de influenþe binefãcãtoare.120. Fumul : al viciului, al poftei, care ca o ceaþã îþi scade lumina. 121. Ei : amicii luiDumnezeu. 122. Templu : Biserica lui Cristos. 123. Semne : minuni. Omorîþi : ºi pe sîngeleMîntuitorului ºi al martirilor Sãi. 124. Ce : pe care te contemplu. 126. Exemplu : al papilorºi al clericilor. 128. O pîine : pîinea cuminecãturii, prin desele excomunicãri. 130. Tu :face aluzie la papa Ioan al XXII-lea, care a pãstorit de la 1316 la 1334, lãsînd faimã demare simoniac ºi excomunicator. Scrii : bule papale de excomunicare, numai ca pe urmã sãle revoce, în schimbul unei sume de bani. 131. Principi : Sfinþii Petru ºi Pavel, principiiapostolilor, întemeietorii Bisericii lui Cristos ºi martirii Lui. Socoþi : gîndeºti. Gãsim aiciîntrebuinþat prezentul, în loc de imperativ. 132. Via : via Bisericii. Vii : în slava cerurilor, decivãd nelegiuirile tale. 133. Mi-e doru- : ironic. 134. Acel : Sfîntul Ioan Botezãtorul, care atrãit în pustie, fãrã nici un adãpost. Dar aici se face aluzie la chipul Sfîntului Ioan, imprimatpe florinul de aur al Florenþei. Citim, într-adevãr, în cronica lui Giovanni Villani cã „papaIoan al XXII-lea dãdu porunca sã fie bãtutã o nouã monedã de aur la Avignon, cu aliajul ºitiparul florinului de aur al Florenþei, lucru care i-a adus mult blam, ca ºi cum ar fi falsificatflorinul”. Cu alte cuvinte, acest papã ar spune : „Iubesc atît de mult aurul, încît n-am nimicsã împart cu Sfinþii Petru ºi Pavel”. 135. Un dans : dansul Salomeei, fiica Irodiadei, concubinaregelui Irod.
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1 În faþã-mi stete-acum cu-aripi întinsefrumosul chip ce dã fericea stareatîtor duhuri strîns în el cuprinse.
4 Pãrea tot insu-a fi rubin din careardea din soare-o raz-aºa de viecã-n ochii mei stîrnea strãfulgerare.
7 Dar cîte-acum mi-e dat a le descrienici limbã n-a mai spus, n-a scris condeiul,nici n-a mai conceput vreo fantazie.
10 Cãci „eu” vãzui ºi-am auzit rostreiulvorbind, ºi „eu” ºi-„al meu” era zicînd,ci „noi” era ºi-al „nostru”-n glas temeiul.
13 ªi-a zis : – „Fiindc-am fost ºi drept ºi blînd,urcat eu fui acu-ntr-atîta slavãce-n veci n-o poþi ajunge numai vrînd.
16 Lãsai în lume fapte de ispravãºi-atari, cã rãii le slãvesc din gurã,ci-a face-aºa ca noi le pare-otravã”.

Cîntul XIX
Cerul al ºaselea, al lui Jupiter :principii înþelepþi ºi drepþi

Preamãrirea acvilei romane (1-21)  Îndoialalui Dante (22-114)  Invectiva împotrivaprincipilor nedrepþi (115-148)

8. Nici glas nu le-a vorbit (a).
2. Chip : chipul vulturului, simbolul dreptãþii Imperiului roman. Fericea : fiindcã se bucuraude fericirea cereascã. 3. Cuprinse : în chipul vulturului pe care îl formau. 4. Rubin : imagineluatã din Apocalipsa, XXI, 11 : „ªi cetatea sfîntã, Ierusalimul, care se pogoarã din cer, de laDumnezeu, era plinã de slava lui Dumnezeu. Strãlucirea ei era ca strãlucirea unei pietre preascumpe, ca strãlucirea unei pietre de iapis, strãvezie ca cristalul”. 5. Din soare : fiindcãrubinul, cînd e atins de raza soarelui, strãluceºte mai frumos. Dante vrea sã arate cã fiecaresuflet nu-ºi pierdea lumina proprie în lumina vulturului simbolic, ci strãlucea ca un rubin înbãtaia soarelui. 10. „Eu” : minunea la care Dante face aluzie în versul precedent consistã înfaptul cã vulturul vorbea la persoana proprie, dupã cum n-ar fi rezultat dintr-o adunare desuflete. Deci spunea „eu” în loc de „noi”. Rostreiul : ciocul. De la lat. rostrum. 12. Temeiul :gîndul, comun tuturor. 13. Blînd : autoritatea imperialã trebuie sã fie dreaptã faþã de oameniºi blîndã (evlavioasã) faþã de Dumnezeu. De altfel, pentru Dante (cf. Epistolae, V, 3), împãrãþiaRomei izvorãºte din izvorul evlaviei. 15. Vrînd : în text : „care nu se lasã învinsã de dorinþe,fiindcã în slava cereascã orice dorinþã e satisfãcutã”. 18. Otravã : le slãvesc din gurã, dar nu
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19 Precum se simte-o singurã cãldurãdin mulþi cãrbuni, aºa din multe-amoruriun singur glas scotea ºi-acea figurã.
22 Iar eu : – „O, voi, a veºnicelor corurieterne flori – am zis – cari singur unulmiros îmi daþi din toate-a voastre-odoruri
25 suflînd, vã rog, sã-mi potoliþi ajunulcumplitei foame care nu mi-o-mpacã,în lume-un nutriment, de mult, nici unul !
28 Eu bine ºtiu cã-ntr-alte ceruri dacãdin ele-ºi face-oglindã Dumnezeucu vãl El nici pe-al vostru nu-l îmbracã,
31 voi ºtiþi ce-atent ºi cît de gata-s eus-ascult, voi ºtiþi ºi dubiul ce-mi fusesede-atîta timp un vechi ajun al meu”.
34 Precum un ºoim cînd de sub pînzã iese,clãtind din cap s-arat-a fi dispus,ºi bate din aripi cu ciocul drese,
37 aºa vãzui eu chipul cel compusdin laude-a divinei vreri cîntatecum ºtiu ei singuri cei ferici de sus.
40 – „Acel care-a-nvîrtit compasul, frate,pe-a lumii margini, ºi din sine-a scosatîtea-n ea, ºi-ascunse ºi-observate,
43 El nu putu sã-mprime-atîta-n josvirtute-ntregii lumi, ca sã nu-ºi vadãrãmas cuvîntu-n nesfîrºit prisos.

29. Fals (a). 32. durere (a). 36. vrere (a).
cu fapte. 20. Amoruri : dragostea sfîntã a lui Dumnezeu ºi a aproapelui. „Împãrãþia – spunePasserini – e frumoasã, fiindcã iubirea este foc ºi ardoarea milosteniei. ªi aceastã ardoare searatã în cuvînt, într-un singur cuvînt concord, ca ºi cãldura mai multor cãrbuni aprinºi”.24. Odoruri : miresme (italienism de la odore). 25. Suflînd : a se construi : „suflînd din toatea voastre-odoruri”. Ajunul : postul. 27. Nutriment : hranã. Fireºte, prin foame se înþelegefoamea de „ºtiinþã”, iar hrana este luatã în sensul de „explicare”. De mult : ajunul pe carede mult timp nu mi-l potoleºte nici o hranã lumeascã. Cu alte cuvinte, îndoiala pe care o amde multã vreme ºi pe care nici unul n-a putut sã mi-o lãmureascã pe pãmînt. 28. Alte ceruri :dacã Dumnezeu se oglindeºte direct în alte ceruri (adicã în tronurile cerului lui Saturn), nueste mai puþin adevãrat cã în cerul nostru (al Soarelui) nu se ascunde vederii noastre cu niciun vãl. 31. ªtiþi : fiindcã îmi vedeþi gîndurile în Dumnezeu, care vi se dezvãluie nu mai puþinclar decît sufletelor din cerul lui Saturn. 34. Pînzã : face aluzie la un fel de glugã care sepunea peste ochii ºoimilor de vînãtoare ºi se lua, cînd trebuia sã prindã vreo pasãre. Înbucuria vederii recãpãtate ºi a vînãtorii, pe care aceastã ridicare a glugii o anunþã, ºoimulbãtea din aripi ºi-ºi înãlþa ciocul. Tot aºa ºi vulturul, simbolic, ºi-aratã, cîntînd, bucuria dea putea satisface îndoiala lui Dante. 39. Cum : cu o melodie aºa de dulce, cum ºtiu sã cîntenumai sufletele fericite din Rai. 41. Margini : Dumnezeu, care a tras hotarele lumii. Dinsine : din virtutea sa dumnezeiascã. 42. Observate : clare. 43. -n jos : în universul peste careplaneazã. 45. Prisos : n-a putut sã împiedice ca virtutea (cuvîntul) sa sã nu întreacã putereaomeneascã de cunoaºtere.



DIVINA COMEDIE

634

46 ªi-aici trufaºul prim îl ai dovadã ;nevrînd, el, culme-a orice creaturã,s-aºtepte har, cumplit avu sã cadã !
49 Deci vezi cãci orice minimã naturãmai jos, e vas prea strîmt acelui binece, nesfîrºit, ºi-e-n sine-a sa mãsurã.
52 Privirea noastrã deci, ce nu-i în sinedecît un licur slab al minþii-aceide care-s toate-n lumea toatã pline
55 nu poate-atît de tare-a fi, cît vrei,spre-a nu vedea-n mai multã depãrtaredecît e-ntr-adevãr principiul ei.
58 Deprinºi ai voºtri ochi cu-a voastrã zare,în veºnica justiþie-atît pãtrundcît pot de-adînc pãtrunde ochii-n mare,
61 cãci ei la mal de vãd al mãrii fundnu-l vãd la largul unde-adînc e plinul,ºi totuºi e, dar apele-l ascund.
64 Luminã nu-i, cînd nu-i din ea seninulcel veºnic clar ; altfel e numai nori,ºi-o umbr-a cãrnii, sau aori veninul.
67 Þi-am rupt de-ajuns acele-nvãlitorisubt care-þi s-ascundea Dreptatea vie,de-al cãrei rost tu te-ndoiai aori,
70 încît ziceai : «Nãscut la Ind trãieºteun om, ºi-acolo nimeni lui nu-i spunede Crist c-a fost, nu-i scrie, nu-i citeºte,
73 dar are juste vreri ºi fapte bunepe cît umana minte ne concede,ºi-n trai ºi-n vorbe-i plin de-nþelepciune ;
76 deci cum e dreapt-osînda ce i-o detecã n-a fost botezat în legea vie,ºi-n ce-i stã vina lui dacã nu crede ?».

46. Trufaºul : Lucifer, care, pentru a nu fi aºteptat harul dãtãtor de luminã, cãzu, cu toatecã era cel mai desãvîrºit dintre îngeri. Cf. De vulgari eloquentia, I, 2. 49. Minimã : în text :„mai micã”, adicã mai micã faþã de Lucifer, cea mai desãvîrºitã dintre fiinþe. 53. Un licur :reflex slab al minþii lui Dumnezeu. 55. Nu poate : în text : „Nu poate fi prin sine privireanoastrã atît de puternicã, încît principiul sãu (Dumnezeu) sã nu vadã dincolo de orizonturileprivirii omeneºti”. Atît : atît de puþin. 58. Ochi : puterea voastrã de înþelegere. 63. Ascund :lucrurile mai mici pot sã fie înþelese în sine ºi în þinta (menirea) lor. Cele mai multe scapãinteligenþei omeneºti. 65. Veºnic : din cerul spiritual al lui Dumnezeu, care e veºnic senin.66. Umbr- : nãluca simþurilor. Aori : uneori. Veninul : destrãbãlare. 70. Ziceai : îndoiala luiDante este urmãtoarea : „Ce vinã are un om care s-a nãscut într-o þarã unde n-a ajuns luminacreºtinismului ? ªi totuºi, acest fapt îi împiedicã mîntuirea sufletului. Cum se împacã acest lucrucu dreptatea lui Dumnezeu ?”. 72. Nu-i scrie : subiectul e „nimeni” din versul 71. 76. Dete :subiectul e „Crist” din versul 72.
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79 Tu cine eºti sã-mi stai în scaun mie,la mii de mile vrînd a judecacu ochi ce vãd de-o palmã-n miopie ?
82 Cîþi vreau subtile-argumentãri a da,de n-aþi avea Scripturile divine,cumplit de multe-ar ºti ei dubita !
85 O, duhuri tîmpe-n lutul ce vã þine !Suprema vrere, bunã-n sineºi, nu-inicicînd altfel, cãci Ea-i supremul Bine,
88 ºi-atît e just cît e-n mãsura lui ;nimic ce-i bun creat nu-l ispiteºte,dar el e cauza, radiind, oricui.”
91 Aºa cum barza peste-un cuib pluteºte[cînd alor sãi a isprãvit hrãnirea],ºi-n sus sãtulul pui la ea priveºte,
94 aºa ’nãlþai ºi eu spre el privireaºi-alesul chip aºa, cu-aripi miºcatede sfinte duhuri, îºi fãcu rotirea
97 deasupra mea cîntînd : – „Celea cîntatede mine-þi sînt atît de necuprinseca ºi de oameni veºnica Dreptate”.
100 ªi-n semnul care-a Romei vaz-o-ntinsemai stînd, cînd s-odihni fericea grupãde lãmpi ce sînt de Duhul Sfînt aprinse,
103 din nou : – „Nu s-a urcat într-astã trupãnicicînd un om ce n-a crezut în Cristnici pîn-a fi þintit în lemn, nici dupã.

79. Tu cine : începe aici lãmurirea îndoielii lui Dante, fãcîndu-l atent, înainte de toate, deprezumþia ce o implicã o astfel de întrebare. Scaun : ca un judecãtor în tribunal sau unprofesor la catedrã. 81. De-o palmã : Cf. Convivio, IV, 5 : „O, prea smintite ºi josnice gîngãnii,care cutezaþi a vorbi împotriva credinþei ºi torcînd sau sãpînd vreþi sã aflaþi ceea ce Dumnezeua orînduit cu atîta prevedere ! Blestemate sã fiþi, voi ºi cutezanþa voastrã !”. 82. Cîþi : dacãn-ar fi Sfînta Scripturã, care prescrie sã credem în dreptatea lui Dumnezeu, cîte sufletedoritoare de argumentãri subtile n-ar avea motive sã se îndoiascã ! 85. Tîmpe : tîmpite.87. Altfel : decît bunã ºi dreaptã. 88. Mãsura : supremul Bine e mãsura oricãrei dreptãþiºi deci e drept orice se potriveºte cu voinþa Lui. 89. Creat : lumesc, mãrginit (empiric).90. Cauza : oricãrui bun creat. Radiind : împrãºtiindu-l, din sînul lui, pe pãmînt. 91. Barza :vulturul ceresc miºcã din aripi dupã cum face barza dupã ce ºi-a hrãnit puii ; ºi Dante se uitãla el, satisfãcut de explicaþiile ce i le-a dat, ca ºi puiul de barzã cînd, sãtul, îºi îndreaptã pri-virea cãtre mama sa. 94. El : vulturul. 98. Necuprinse : neînþelese. 100. Semnul : acvileiromane, care duse departe faima imperiului. 101. Grupã : constelaþia de suflete fericite, careformeazã semnul vulturului. 102. Lãmpi : lumini, suflete fericite. Aprinse : fiindcã strãlu-cirea lor e datoratã iubirii sfinte de care sînt însufleþite, iubire care în Sfînta Treime estereprezentatã de Duhul Sfînt. 103. Din nou : adicã : „Din nou începu sã vorbeascã”. Construcþieelipticã. Trupã : adunare de suflete fericite. 104. Crist : dupã cum am observat altã datã, ºiaici numele sfînt al Mîntuitorului nu rimeazã cu alt cuvînt, ci cu sine, probabil ca o amendãa unui sonet de tinereþe (din corespondeþa cu Forese Donati) în care Cristo rima cu tristo(rãu). 105. Pîn- : fiindcã în Rai nu sînt numai sufletele care au crezut în Isus Cristos dupã

80. ªi vrei (a). 91. plutirea (a). 96. Atîþia sfet... (a).
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106 Dar iatã mulþi ce strigã : «Crist, oh, Crist»ºi-or fi mult mai strãini la judecatãdecît acei ce n-au ºtiut pe Crist.
109 Pe-atari i-ar condamna arabii-odatã,cînd douã cete vor forma colegiisãracã una, ºi-alta-n veci bogatã.
112 ªi cum vã va numi mongolul regii,cînd vor vedea deschisã cartea-n carele-a scris Cel Sfînt toþi munþii fãrdelegii ?
115 Vedea-se-va-ntre cîte-Albert le areºi-acea ce dã-ngrozitã grabã penei,prin care-al Prãgei regn pustiu azi pare.
118 Vedea-se-va ce-amar pe malul Seneiaduce-acum falsificînd monetecel dat de-un porc mistreþ ca dar Gheenei.
121 Vedea-se-va trufia ce-ncumetepe Brit ºi Scot spre-atîta nebuniecã nu ne sufãr stînd lîng-un pãrete.
124 ªi iar desfrîul vieþii-n trîndãvieºi-a Spaniei ºi-a regelui boemce nici nu vrea virtuþi, nici nu le ºtie ;
127 ºi iar, la ªchiopul din Ierusalemvirtuþile c-un singur I descrise,ºi multele contrarii-a lor cu M.
130 ªi iar, ce lacom ºi ce laº pãziseavarul rege insula de focîn care-n ani tîrzii muri Anhise,

125. a regelui ispan ºi cel boem (a).
întruparea lui pe pãmînt, dar ºi aceia care au crezut în venirea lui. 107. Mai strãini : deCrist ; socotiþi mai rãu decît pãgînii în ziua Judecãþii de Apoi. 109. Arabii : pãgînii, care înziua Judecãþii se vor bucura cã nu numai ei vor fi condamnaþi, dar ºi aceia care au fostcreºtini numai cu vorba. 112. Cum : cu ce cuvinte de ocarã ºi de dispreþ persanul (mongolul)pãgîn va insulta pe regii creºtini. 113. Cartea : un fel de registru în care sînt trecute faptelebune ºi rele. 114. Munþii : grãmezi de fãrãdelegi. 115. Albert : e vorba de Albert I al Austriei,amintit ºi în Purgatoriu, VI, 97 ºi urm., a cãrui pustiire a Boemiei (1304) va fi scrisã în aceacarte. 116. Penei : condeiul dreptãþii divine, care se va grãbi îngrozitã sã înregistreze pustii-rea Boemiei (al Prãgei regn). 117. Regn : latinism sau italienism în loc de „regat”. 120. Cel :Filip cel Frumos, mort în 1314 într-un accident de vînãtoare, în care un porc mistreþ l-a fãcutsã cadã de pe cal. În timpul rãzboiului din Flandra, rãu sfãtuit de doi cãmãtari, Filip cel Frumosreduse la jumãtate aurul monedelor sale. 122. Brit ºi Scot : englezi ºi scoþieni, a cãror setede domnie va fi scrisã în cartea dreptãþii divine. În 1300 era rege al Angliei Eduard I, desprecare Dante are (Purgatoriul, VII, 32) cuvinte de laudã. Deci în acest pasaj nu se face aluziela el personal, ci numai la cele douã popoare, care-ºi disputau întîietatea. 125. A Spaniei :Ferdinand al IV-lea, regele Castiliei (1295-1312), care muri în decursul celor 30 de zile ce i-aufost date de fraþii Carlvajal, condamnaþi de el la moarte, ca sã aparã la judecata lui Dumnezeu.Boem : Venceslau al IV-lea (Purgatoriul, VII, 101), regele Boemiei de la 1278 la 1305.127. ªchiopul : Carol al II-lea de Anjou, regele Neapolelui ºi al Ierusalimului, ale cãrui faptebune au fost aºa puþine, încît vor fi însemnate cu numãrul 1.000. În numãrãtoarea romanã1 se arãta cu litera I ºi 1.000 cu M. 131. Rege : Frederic al II-lea de Aragon, regele Siciliei
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133 ºi clar spre-a-l arãta cumplit escrocscrisoarea fi-va-n litere scurtatecari mult vor spune-n puþintelul loc.
136 ªi-oricine va vedea pe-un unchi ºi-un frate,cum fac de rîs, lucrînd ca precupeþii,un neam aºa de bun ºi douã state.
139 ªi voi, Norveg ºi Portugal, procleþii,veþi fi-nsemnaþi, ºi Sîrbul ce vãzuchiorîº tiparul banilor Veneþii.
142 Ferice de-i scãpa de-amar de-acu,Ungaria ! ªi-a munþilor cununãde unde þi-e Navara scut, ferice tu !
145 ªi creadã-mi toþi cã vai ºi plîns arvunãNicosia dã ºi Famagost, acestiiurgii, de-acum, prin bestia lor nebunã
148 ce merge-n rînd frãþeºte cu-alte bestii”.

140. Între însemnaþi ºi ºi Sîrbul e un spaþiu (A). 145. Cã dã ºi plîns (a). 146. ªi
vai Nicosia ºi Famag (a). 148. Ce nu-ºi desparte coasta (a).
(insula de foc) de la 1295 la 1337. ªi în Convivio, IV, 6, Dante are cuvinte severe pentru el :„ªi zic vouã, Carol ºi Frederic, regi... mai bine ar fi sã zburaþi jos ca rîndunica, decît ca uliulsã faceþi rotiri înalte pentru lucruri foarte josnice”. 132. Anhise : tatãl lui Enea, care muriîn Sicilia. Cf. Eneida, II, 707. 134. Scurtate : escrocheriile lui Frederic sînt atît de numeroase,încît pentru a fi cuprinse toate în cartea dreptãþii divine va fi nevoie de a întrebuinþa multedin acele prescurtãri, care erau aºa de obiºnuite în scrisul medieval. 136. Unchi... frate :Iacob din Majorca, unchiul lui Frederic ºi Iacob al II-lea de Aragon. 138. Un neam : de Aragoni.Douã state : Majorca ºi Aragonul. 139. Norveg ºi Portugal : Haakon al VII-lea (1299-1319),regele Norvegiei, ºi Dionisiu Agricola (1275-1325), regele Portugaliei. 140. Sîrbul : ªtefanUrosiu al II-lea Milutin, regele Serbiei, Bosniei, Croaþiei ºi Dalmaþiei, care falsificã monedeleVeneþiei. 142. De-acu : de acum înainte ; se face aluzie la reaua stãpînire a regilor Ungarieidin trecut, înainte de Andrei al III-lea (1290-1300). 144. Scut : care sã te apere de jugulFranþei. Dante spune cã bine ar fi dacã Navarra ar avea de hotar Pirineii, nu pentru a odespãrþi de Spania, ci de Franþa. În realitate, la moartea Ioanei (1304), fiica lui Henric I, fiulei, Ludovic Hutin, s-a intitulat regele Franþei ºi al Navarrei. 146. Nicosia... ºi Famagost :oraºe din insula Cipru, oprimate de Henric al II-lea din Lusignan. 148. Alte bestii : urmeazãexemplul rãu al celorlalþi regi creºtini degeneraþi.
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1 Cînd cel ce lumineazã-ntreaga lumepe-al nostru emisfer coboar’ ºi-ndatãºi-ncepe ziua-ncet sã se consume,
4 de mulþii ochi în cari tot el s-aratãse umple bolta cea ce mai ’naintede singur numai el fu luminatã.
7 Acest tablou ceresc mi-a dat prin mintecînd semnul lumii ºi-al puterii eia pus tãcere-n rostrul gurii sfinte,
10 cãci mult mai mult lucind acum aceide-a pururi vii, un cor au prins sã facã,dar stins ºi-uitat mi-e ce cîntarã ei.
13 O, dulce-amor ce-n zîmbete se-mbracã,ce-aprins pãreai aci-ntre-aceste zborurice-au singur dorul Celui Sfînt sã-i placã !
16 Iar cînd acele dragi ºi dulci odoruride care-a ºasea faclã se-mpurpurãau pus tãcere-n sfintele lor coruri,

Cîntul XX
Cerul al ºaselea, al lui Jupiter  :principii înþelepþi ºi drepþi

Cîntecul sufletelor fericite (1-30)  Noile
cuvinte ale vulturului (31-72)  Îndoiala
lui Dante ºi lãmurirea ei (73-129) Predestinaþia (130-148)

2. Scoboar-astfel pe-al nostru (a). 3. cã-ndatã (a). 6. N-a fost decît de dînsul (a).
1. Cînd : dupã cum, dupã apusul soarelui, bolta cerului, ce mai înainte era luminatã numaide el, scînteiazã prin mii de stele, tot aºa semnul vulturului ceresc, care mai înainte strãluceade o luminã uniformã, acum începe sã pîlpîie prin mii de lumini, fiecare suflet în partebucurîndu-se de cele spuse. 3. ªi -ncepe : a se construi : „ºi ziua începe încet...”. 4. Ochi :stele. El : soarele (cel ce lumineazã întreaga lume). 8. Semnul : acvila, simbolul (pajura)Imperiului roman. Cf. VI, 100. 10-11. Acei... vii : sufletele fericite ºi luminoase care compunsemnul vulturului. 14. Zboruri : în text „flailli”, deci „mici flãcãri”, cu toate cã unii, ca depildã neuitatul meu maestru E.G. Parodi, interpreteazã acest cuvînt punîndu-l alãturi devechiul francez flavelle, ca fãcînd aluzie la niºte instrumente muzicale, ºi în acest caz ar fivorba de cîntece, nu de scînteierea sufletelor fericite. 17. Faclã : Jupiter, al cãrui cer, dupãPtolemeu, este al ºaselea.
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19 pãru c-aud o vale cum murmurãdin stînci în stînci cãzînd cu apa clarã,vãdind prisosul culmii de-unde curã,
22 ºi cum la gît un sunet de ghitarãia forma sa, ºi-n gura de cimpoicum sunã vîntul cel pãtruns de-afarã ;
25 aºa, ºi fãrã de zãbav-apoi,ºi-acel al paserii murmur suisepe gît în sus, pãrînd a fi urloi
28 ºi voce-a devenit, ºi-apoi deschisecuvinte-a scos, aºa cum doritoarele-ai vrut tu, inimã-mi, în care-s scrise.
31 – „Acel organ al meu ce vede soareºi-l rabd,-a zis, în vulturii ce mor,priveºte-mi-l cu-atenþie stãtãtoare.
34 Cãci dintre cîþi mã fac cu focul loracei ce-n cap fac ochiul meu sînt regiice-s culme-acestor grade-a tuturor.
37 Acel ce-i centru-aceste[i] forme-a-ntregii,e-al Spiritului Sfînt poetul caredin loc în loc purtat-a arca legii.
40 El ºtie-acum ce merit cîntu-i areºi cît de mult îi fãptui dojana,din plata lui ce-i fu egal de mare.
43 Din cinci acei ce-alcãtuiesc sprînceana,cel mai aproape de-al meu cioc fãcusesã nu-ºi mai plîngã pe-al ei fiu vãdana.

20. Din piatra (a). 22. ªi cum ia forma glasul de chitarã (a). 22-25. Precum (b).
ºi-n gãuri de cimpoiu (b). Ia sunet vîntul (b). sau cum la un cimpoiu (b). Din gãuri
vîntul (b). 25. zãbavã (a). 27. þavã (a). 28. precise (a). 28. Le vruºi sufletu-mi (a).
42. care-i fu la fel (a). mai vecin cu cioc (a).
19. Vale : rîu, fluviu. 21. Prisosul : comparaþia e foarte frumoasã ºi potrivitã. Precum o apãîmbelºugatã aratã bogãþia izvorului, tot aºa cîntecele de iubire dumnezeiascã ale acestorsuflete fericite aratã nemãrginita iubire a lui Dumnezeu. Din punct de vedere poetic, nimicmai proaspãt ºi rãcoros decît aceastã terþinã în care cu adevãrat mi se pare cã surprindemmurmurul unei ape cãzãtoare. 28. Deschise : clare, lãmurite. 30. Inimã-mi : vocativ. Cuvin-tele vulturului coincideau cu dorinþa lui Dante. 31. Organ : ochiul vulturului, despre careoamenii din Evul Mediu credeau cã poate fixa soarele. Soare : soarele. 34. Mã fac : mãformeazã ; adicã lumina sufletelor fericite din care sînt alcãtuit. 35. Regii : cei mai desãvîrºiþi.„E bine ca pentru a forma ochiul pãsãrii divine sã fie întrebuinþate sufletele cele mai desãvîrºite,dupã cum ochiul este organul cel mai folositor” (Anonimul florentin). 37. Aceste : acestei ?38. Poetul : David, poetul psalmilor. 39. Din loc : de la casa lui Abinadah la aceea lui Obed,Edom ºi de acolo la Ierusalim. 40. El ºtie : fiindcã se vede bine rãsplãtit. 44. Cel : Traian, care(cf. Purgatoriul, X, 73 ºi urm.), dupã o legendã, fãcu dreptate unei vãduve pedepsind pe acelacare îi omorîse fiul. Pentru acest act de dreptate se spune cã papa Grigorie I atît de mult s-arugat lui Dumnezeu, încît a obþinut salvarea marelui împãrat din Infern. Despre legenda luiTraian, vezi ceea ce am spus la pasajul citat din Purgatoriu.
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46 El ºtie-acum ce-amar lui i s-adusecã n-a urmat pe Crist, prin cunoºtinþaºi-a dulcei vieþi de-aici ºi-a cei opuse.
49 Acel ce-urmeaz-apoi circumferinþacum mergi pe arc în sus, putu s-amînesfîrºitul sãu, cãci dreaptã-i fu cãinþa.
52 El ºtie-acum ce neclintit rãmîneîn veci verdictul, chiar cînd dreapta rugãacolo jos pe-un «azi» îl schimbã-n «mîine».
55 Iar celãlalt, ºi-al meu ºi-al legii slugãcu bune gînduri, dar cu rea urmare,trecu la greci, de Papa vrînd sã fugã.
58 El ºtie-acu cã rãul ce rãsaredin bunu-i fapt nu-i stric-aici nimic,ci-n lume-aduse-aºa de rea stricare !
61 Urmeaz-apoi pe-al arcului colnicGuilelm cel plîns de þara ce-azi jãleºteCã-i Carol încã viu, cu Frideric.
64 El ºtie-acum ce mult Cel Sfînt iubeºtepe-un rege drept, iar ast-o ºi aratãlucrarea sa ce-n foc îl învãleºte.
67 ªi cine-ar crede-n lumea cea stricatãc-ar fi a cincea facl-aci-n rotundulacestei sfere, de Rifeu purtatã ?
70 El ºtie-acum atîtea ce-n afunduleternei legi nu vede lumea vie,deºi privirea-i tot n-ajunge fundul.”

63. Cã-i viu la ei Carol (a).
46. Acum : bucurîndu-se de minunatele daruri ale Raiului, dupã ce a vãzut grozãviile Iadului.48. De-aici : Ezechia, unul din cei din urmã împãraþi ai Iudeei (728-699), care în clipa morþiia obþinut, rugîndu-se, încã 15 ani de viaþã. 52. Acum : acum, în Rai, privind adevãrul –Dumnezeu –, îºi dete seama cum e posibil ca prin rugãciune sã poatã amîna pentru mîine ceeace era hotãrît pentru azi, fãrã nici o schimbare în judecata lui Dumnezeu, ceea ce, fireºte,judecãþii curat omeneºti îi apare imposibil. 55. Celãlalt : Constantin cel Mare, care a trans-ferat guvernul la Bizanþ (la greci), pentru a lãsa papei liberã stãpînirea Romei. Al meu :al vulturului, adicã al Imperiului roman. 57. Sã fugã : în text : „pentru a ceda Pãstorului”.58. Rãul : stãpînirea temporarã a papei. 59. Aici : în Rai. 61. Colnic : coborîº. 62. Guilelm :Wilhelm cel Bun, regele Siciliei ºi al Apuliei (1154-1189). Plîns : pentru buna lui domnie.Þara : Sicilia. 63. Carol : Carol de Anjou. Frideric : Frederic de Aragon, despre care maigãsim vorbindu-se în Divina Comedie. Cf. Purgatoriul, XX, 79, ºi Paradisul, XIX, 127, 131.65. Drept : într-adevãr, într-o Cronicã florentinã, publicatã de P. Villari, citim : „RegatulApuliei ºi al Siciliei crescu în bogãþie, veselie ºi bunãstare, mai mult decît oricare alt regatdin lume fiindcã acest rege – Wilhelm – îl stãpînea în sfînta pace, încît supuºii lui nu seîndeletniceau decît cu dansuri ºi cîntece, ºi aproape fãcurã o altã masã rotundã” (table ronde).68. C-ar fi : se leagã : cu „purtatã” din versul urmãtor. 69. Rifeu : viteazul apãrãtor al Troiei,amintit de Virgil ca un foarte drept bãrbat : „iustissimus unus Qui fuit in Teucris et servan-
tissimus aequi” (Eneida, II, 399). Ceea ce este de mirat e faptul cã un pãgîn a putut ajungeîn Rai numai prin virtutea dreptãþii.
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73 Precum zburînd pe sus o ciocîrlie,ea cîntã-ntîi ºi tace-apoi din cîntcu saþ din cea din urmã melodie,
76 aºa-mi pãru acum ºi chipul sfîntal veºnicei plãceri, a cãrei vrerele face toate-a fi aºa cum sînt.
79 Deºi-ndoiala mea ieºea-n vedereca ºi-o coloare-n sticla care-o-mbracã,nu-mi dete timp s-aºtept însã-n tãcere ;
82 ci-am ºi strigat : – „Dar asta cum se-mpacã ?”,de-a ei greime cu putere-mpins,iar ele-au prins mai vii lucori sã facã.
85 Apoi cu ochiul mult mai tare-aprinsfericele-acel semn aºa-mi rãspunsespre-a nu mai sta-n uimirea ce m-a prins :
88 – „Tu crezi aceste lucruri nepãtrunse,cãci eu le spui, dar nu vezi «cum» adicã,încît deºi le crezi îþi sînt ascunse ;
91 eºti ca ºi-un om ce ºtie cum sã zicãpe nume-unui obiect, ce-n quiditatenu-i poate-ntra cînd nimeni nu-i explicã.
94 Coelorum regnum violenþã pateprin cald amor ºi vrerea cum spereazã,cari vrerea cea divin-o pot abate.
97 Dar nu cum om pe om îl asupreºte,ci-nvinge-aºa cã rabd-a fi victimãºi,-nvins apoi, prin milã biruieºte.
100 Eºti prins de-uimire-acum de viaþa primãºi-a cincea tu nu poþi pricepe dritulcã ele-orneaz-aceastã stea sublimã.

87. Spre-a nu mã mai þinea de-uimire (a). 96. ªi-aceºtia sfînta vrere (a). 100. Acum
tu eºti (a).
75. Cu saþ : sãtulã. 76. Chipul : imaginea, icoana ; se leagã cu genitivul urmãtor (al veºnicei
plãceri). E vorba, fireºte, de vultur, care este icoana acelei steme imperiale, expresiuneavoinþei lui Dumnezeu (veºnicei plãceri). 79. -ndoiala : faptul cã doi pãgîni (Traian ºi Rifeu)au ajuns în Rai. 80. Coloare : cu toate cã îndoielile lui Dante apãreau clare acelor suflete,ca ºi culoarea unui lichid prin sticla unui vas transparent, totuºi Dante n-avu timp sã segîndeascã la acest lucru ºi-ºi exprimã îndoiala prin cuvinte. 83. Ei : mirare. 84. Ele : flãcãrilesufletelor fericite. 85. Ochiul : ochiul vulturului. 87. Nu mai sta : ca sã nu mai stau, sã numai rãmîn. 92. Quiditate : calitatea esenþialã prin care un lucru este ceea ce este. 93. Nu-ipoate : a se înþelege : „în a cãrui quiditate nu poate intra, dacã nu i-o explicã cineva”.94. Coelorum regnum : regatul ceresc, împãrãþia cereascã. Cf. Matei, XI, 12 : „Împãrãþiacerurilor se ia cu nãvalã, ºi cei ce dau nãvalã pun mîna pe ea”. 96. Abate : a se construi : „care(cald amor ºi vrerea) pot abate vrerea cea divinã”. 97. Om pe om : biruinþa sfintei iubiriomeneºti asupra vrerii divine este cu totul altfel de cum se întîmplã pe pãmînt, fiindcã, încazul de faþã, voinþa lui Dumnezeu doreºte sã fie învinsã ºi aparenta înfrîngere a ei se schimbãîn izbîndã, prin iubire. 100. Viaþa primã : sufletul lui Traian. 101. A cincea : a lui Rifeu.Dritul : dreptul vieþii a cincea de a fi în Rai. 102. Stea : planeta Jupiter.
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103 Dar nu pãgîn, cum crezi, le-a fost sfîrºitul,ci drepþi creºtini credinþ-aveau curatãîn Crist ce va sosi, ºi-n Crist sositul.
106 Din Iad de unde-o vrere niciodatãnu vrea ce-i just, ºi-a scos a sa fiinþãTraian, ºi-aceasta-i fu speranþei platã,
109 speranþei vii ce-ntreaga ei putinþão puse-n rugi la Cer, spre-a-l deºteptaºi-aºa din nou s-agite-a lui voinþã.
112 Slãvitul duh ce-uimi gîndirea ta,pe-un scurt rãstimp se-ntoarce-n carne vie,crezînd în Cel în stare-a-l ajuta.
115 ªi-adînc crezînd ardea cu-aºa tãrieiubirea lui, încît, la moartea nouã,el demn a fost în hor-aici sã vie.
118 Alt duh, prin mila ce ne curge nouãde-atît de sus, încît nici o zidiren-ajunse norii de-unde ea ne plouã,
121 îºi puse-n Drept întreaga lui iubire,de-aceea Tatãl vru gradat sã-i verselumina-n ochi, de Crist ºi mîntuire.
124 De-aceea ºi crezu ºi nici nu mersepe-un drum c-un pãgînism de-ordurã plinºi-a dat dojeni popoarelor perverse.
127 Botez i-au fost trei Doamne care vincu sfîntul cor, de-a dreapta, c-o miimede ani ’nainte-a fi botez creºtin.

103. Dar nu le-a fost acum (a). 108. Cãci asta-i fu (a). 120. încã norii de-unde-o (a).
124. De-atunci a (a).
105. Va sosi : Rifeu, prin harul Domnului, a crezut în venirea (sosirea) viitoare a lui IsusCristos. 106. Niciodatã : cf. Summa theologica, II, II, 13, 4 : „Cei care sînt în Iad vor rãmîneîn voinþa lor ticãloasã, rãzvrãtitã împotriva dreptãþii lui Dumnezeu”. 108. Speranþei : spe-ranþa cu care Sfîntul Grigorie, cãruia i se datoreºte minunea, s-a rugat lui Dumnezeu pentruTraian. „Sfîntul Grigorie s-a rugat pentru el la Dumnezeu ºi spune-se cã, prin vãditã minune,din cauza rugãciunilor acestui sfînt papã, sufletul acestui împãrat a fost scãpat din chinurileIadului ºi ridicat la viaþa veºnicã. ªi fusese pãgîn” (Novellino, ed. Sicardi, p. 69). 112. Duh :Traian. 113. Carne vie : Dante primeºte legenda cã Traian ar fi reînviat ºi deci, cãpãtîndliberul arbitru, ar fi cerut botezul ºi, murind în legea creºtinã, ar fi fost primit în cer.116. Nouã : a doua moarte a lui, ca creºtin. 117. Aici : aici în Rai, în hora sufletelor fericite.118. Duh : Rifeu. Nouã : nouã creºtinilor. 120. Norii : înãlþimea. 122. Gradat : crescînd mereuîn harul lui Dumnezeu. 123. Lumina : revelaþia sosirii lui Cristos, care va mîntui omenirea.
Cf. Summa theologica, II, 2, II, 7 : „Multis gentilium facta fuit revelatio de Christo... Si qui
tamen salvati fuerunt quibus revelatio non fuit facta, non fuerunt salvati absque fide media-
tores ; quia etsi non habuerunt fidem explicitam, habuerunt tamen fidem implicitam in divina
providentia, credentes Deum esse liberatorem hominum secundum modos sibi placitos, et
secundum quod aliquibus veritatem cognoscentibus Spiritus revelasset”. 126. Dojeni : fireºtecã aici n-avem nimic istoric, cãci Dante a voit sã ne prezinte pe Rifeu ca o pildã posibilã demîntuire, cu explicaþii care o fac verosimilã. 127. Trei Doamne : cele trei virtuþi teologale :
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130 O, tu, predestinare,-n ce-adîncimeizvoru-l ai, departe de-ochii cuinu vede-ntreaga tain-a cauzei prime !
133 Voi, oameni, deci, nu faceþi nimãnuijudeþ, cãci noi ce-n Domnu-avem vedereºi tot nu ºtim pe toþi aleºii Lui.
136 Dar dulce ni-e acest fel de scãdere,cãci bunul ei sporeºte-al nostru bine,încît ce Domnul vrea ni-e proprie vrere”.
139 Aºa deci semnul vrerii cei divine,voind miopu-mi vãz mai clar a-l face,mi-a-ntins paharul dulcei medicine.
142 ªi cum urmeazã pe-un solist dibaceun bun celist cu-a strunelor vibrareºi cîntu-aºa cu mult mai mult ne place,
145 aºa îmi amintesc, cã-n timpu-n carevorbea, acele douã flacãri sfinte,precum concordã ochii-ntr-o miºcare,
148 miºcau a[l] lor focºor dupã cuvinte.

138. ªi-astfel Domnul vrea (a).
Credinþa, Speranþa ºi Iubirea, pe care Dante le-a arãtat în procesiunea simbolicã din Raiulpãmîntesc (cf. Purgatoriul, XXIX, 121 ºi urm.) ca trei fecioare dansînd la dreapta caruluiBisericii. 130. Predestinare : dupã Sfîntul Toma (Summa theologica, III, 24, 1 ; I, 1, 23), esteo orînduialã prehotãrîtã de Dumnezeu ab aeterno, a acelor lucruri care prin harul Lui trebuiesã se întîmple în viitor ºi, în ce priveºte pe oameni, este motivul în mintea lui Dumnezeu atrecerii fiinþei raþionale la viaþa cea de veci. 131. Cui : ai fiinþelor pãmînteºti. 132. Cauzeiprime : Dumnezeu. 134. Judeþ : judecatã. Noi : nici sufletele fericite, care totuºi au înaintealor viziunea lui Dumnezeu, nu ºtiu care ºi cîþi vor fi cei aleºi. 137. Bunul ei : în text : „binelenostru”, adicã fericita stare în care ne gãsim, de a voi numai ceea ce vrea Dumnezeu.139. Semnul : cuvintele spuse de vulturul ceresc. 140. Mai clar : nu fiindcã acum Dantear vedea mai adînc în taina predestinaþiei divine, dar fiindcã a înþeles cît de puþin departevãd ochii minþii omeneºti. 141. Medicine : credinþa în desãvîrºita dreptate a lui Dumnezeu.142. Solist : cîntãreþ din gurã. 143. Celist : în text : „þitarist”. 146. Vorbea : vulturul luminos.Douã flacãri : Traian ºi Rifeu.
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1 Al Doamnei chip din nou acum fixîndu-lcu dragi priviri ºi-ntregul duh în ele,nu-mi sta spre-altce nimic în lume gîndul.
4 Dar nu zîmbea. Ci : – „Zîmbetele melete-ar face jertf-acum acelei stãrice-avu, cînd spuzã se fãcu, Semele.
7 A mea lucoare, ce pe-aceste scãridin veºnicul palat, mereu s-aprindecum vezi, urmînd gradatei mele-urcãri,
10 de n-aº mai înfrîna-o, s-ar încindeaºa cã-n ea puterea-þi muritoareo creang-ar fi ce-un fulger o desprinde.
13 Sîntem aci-ntr-a ºaptea strãlucoarece-acum sub pieptul Leului de parãluceºte-n jos slãbind a lui valoare.

Cîntul XXI
Cerul al ºaptelea, al lui Saturn  :sufletele contemplative

Cãtre cerul lui Saturn (1-24)  Scara de aur
ºi sufletele contemplative (25-45)  Hotã-rîrile de nepãtruns ale Providenþei divine
(46-102)  Sfîntul Petru Damian ºi invectivalui împotriva clericilor (103-142)

6. avu-n clipita cînd a ars (a). 7. Frumseþii mele ce pe (a). 8. treptat (a). 9. noastre (a).
10. De nu i-aº pune frîu (a). 11. Atît (a). 15. Amestecat cu-al lui (a).
1. Doamnei : Beatricei. 4. Zîmbea : faptul cã Beatrice, trecînd în acest cer al lui Saturn, nuzîmbeºte ºi nu sporeºte în luminã, ca de obicei cînd trece într-o nouã planetã, aratã, în modsimbolic, cã mintea omeneascã, cu cît înainteazã în studiul teologic, cu atît mai des dã deadevãruri care trec peste puterea ei de înþelegere ºi o orbesc cu strãlucirea lor. Se ºtie cãBeatrice este în Divina Comedie simbolul teologiei sau, dupã alþii, al revelaþiei divine.6. Semele : iubitã de Jupiter, ceru sã-l vadã pe marele zeu în toatã maiestatea lui ºi arse pînãdeveni scrum. Dacã Beatrice ar surîde, Dante ar fi orbit de splendoarea ei. Simbolic, Beatricenu aratã lui Dante adevãrurile adînci ale teologiei, care n-ar avea alt efect decît sã-lzãpãceascã. 7. Scãri : cerurile Raiului (palat). 13. A ºaptea : cerul lui Saturn. 14. Leului :sîntem în luna martie, cînd Soarele intrã în zodia Berbecului ºi Saturn în aceea a Leului, acãrui cãldurã o tempereazã Saturn, cu rãceala-i caracteristicã, pe care i-o atribuiau astrologiiîn Evul Mediu.



PARADISUL

645

16 Cu mintea dupã ochi fugi, aºadarã,ºi-oglinzi îi fã, ca sã primeascã-n eice-acu-ntr-aceast-oglind-o sã-þi aparã”.
19 Acel ce-ar ºti ce dulce-mi avuseiîn ochii dulci a ochilor pãºune,dintr-alte griji cînd m-am întors spre ei,
22 pricepe-ar clar ce dulce-a mã supunemi-a fost acestui al iubirii sol,cînd una ºi-alta-n cumpãnã le-ar pune.
25 Aci-n cristalul ce dã lumii-ocol,numit dup-acel duce scump, sub caretrãi pãmîntul de-orice rele gol,
28 o scarã-n faþã cum în soare-o arecuratul aur, am vãzut, ºi ’naltãcum n-aveau ochi spre-atît de sus urcare.
31 Pe-ai ei fuºcei în jos vedeam cum saltãatîtea lãmpi, cã-n cer cîte-s aprinsepãreau cã-s strînse toate-aci-ndeolaltã.
34 ªi-aºa precum, din firea lor desprinse,în zorii zilii-ntreg se miºcã stolulde ciori, spre-a se-ncãlzi, de frig cuprinse,
37 plecînd o seamã lasã-n urmã golul,ºi de-unde-au fost se-ntorc o seamã iarã,iar multe-ºi fac pe-acelaºi punct ocolul ;
40 aºa-mi pãru ºi-aici cã se presoarãacele lãmpi, tot stol de stol cum vin,de-ndatã ce-ajungeau pe-anume scarã.

18. acum într-ast-oglindã (a). 21. Cînd spre-alte gînduri fui întors de ei (a). Cînd
ºi-una (b). 22-23. Pricepe-ar clar ce dulce-acestui sol/ Ceresc mi-a fost a mã su-
pune (b). 22. de ce acestui (b). 30. ’nalta zare (a).
17. Îi : minþii. 18. Oglind- : fiecare cer este oglinda Dumnezeirii. Cu alte cuvinte : „Aleargãcu mintea dupã ochi ºi fã din ei oglindã, ca sã reflecte ceea ce vor vedea în cerul lui Saturn”.19. Dulce : se referã la „o pãºune” din versul urmãtor. A se construi : „Ce dulce pãºune aochilor mi-avusei în ochii dulci (ai Beatricei), cînd m-am întors spre ei din alte griji”. 23. Sol :Beatrice. 24. Cumpãnã : plãcerea de a o vedea cu aceea de a asculta de ea. 25. Cristalul :substanþa strãvezie a planetei Saturn. 26. Duce : acel faimos rege Saturn. 27. Gol : pe vremeavîrstei de aur. 28. Cum : atît de strãlucitoare, cum este aurul curat în bãtaia soarelui. Oasemenea scarã a fost vãzutã în vis de Iacob. Cf. Geneza, XXVIII, 12 : „ªi a visat o scarãrezematã de pãmînt, al cãrei vîrf ajungea la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau ºi se coboraupe scara aceea”. Dupã Steiner, scara este simbolul minþii omeneºti spre Dumnezeu, iar aurul,nobleþea contemplaþiunii. 30. Ochi : a se construi : „cum ochi n-aveau urcare spre-atît de sus”.31. Fuºcei : treptele scãrii. 32. Cîte : cîte stele sînt aprinse în cer, pãreau toate strînselaolaltã pe treptele acelei scãri de aur. 34. Precum : sufletele contemplative se coboarã toateîmpreunã ºi, ajunse la oarecare treaptã a scãrii, unele se mai ridicã, iar altele urmeazã sãse coboare ºi altele se opresc acolo unde au ajuns, dupã cum fac ciorile în zborul lor.
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43 Iar cel ce ni s-opri de tot vecin,aºa lucea de-aprins, c-am zis în mine :– „Iubirea ce-mi arãþi þi-o vãd deplin !”.
46 Dar Ea din care ºi-al tãcerii-mi vineºi-al vorbei cînd ºi cum, ea stã. – „ªi fac,cã nu te-ntreb, deºi n-aº vrea, un bine !”
49 Dar Ea, vãzînd aprinsul dor ce-l tac,prin vãzul cel cui toate sînt plinitemi-a zis zîmbind : – „Tu poþi sã-ntrebi pe plac”.
52 ªi-am zis aºa : – „Nu merite-osebitemã fac pe mine demn, rãspuns sã-mi dai,dar pentru Ea, care-a-ntreba-mi permite,
55 te rog, ferice duh, ce-ascuns îmi staiîn veselul tãu foc, ºtiut a-mi face ;cã-mi vii aproape-atît, ce cauzã ai ?
58 Sã-mi spui de ce-ntr-aceastã sferã tacecîntarea dulce-a Raiului ce-aireaîntr-alte sfere-aºa de mult vã place ?”.
61 – „Mortal auz ai tu, ca ºi privirea –mi-a zis, ºi-apoi – de-aceea nu se cîntã,de ce-a-nfrînat ºi Doamna ta zîmbirea.
64 Pe trepte-n jos venii pe scara sfîntãatît de mult, spre-a-þi face-o sãrbãtoareprin spus ºi prin lumini ce mã-nvestmîntã.
67 Nu-mi dã mai mare-amor, mai mare-ardoare,cãci fierbe-amor cu mult mai mult în susspre cer, gradat, cum vezi ºi din lucoare ;

51. Nu ! (a). Zîmbind în (A) e pus în parantezã. 52. aºa : (a).
43. Cel : sufletul luminos. 45. Iubirea : fiindcã strãlucirea sufletelor fericite porneºte dinveselie ºi iubire sfîntã cãtre Dumnezeu ºi aproapele fiecãruia. 46. Ea : Beatrice. 47. Cînd ºicum : timpul ºi felul de a vorbi. Fireºte cã acel „cum” se referã numai la vorbã. ªi fac :cuvintele ce urmeazã nu sînt rostite ºi reprezintã numai un gînd al lui Dante. 48. Un bine :depinde de „fac” din versul 47. A se construi : „ªi fac un bine cã nu te-ntreb”. Dante seadreseazã, fireºte, sufletului care i s-a arãtat aºa de plin de iubire. 50. Vãzul cel : acel vãz,vãzul lui Dumnezeu. 52. Zis : tot sufletul de mai sus. 57. Cã-mi vii : a se construi : „Ce cauzã(motiv) ai, cã-mi vii atît de aproape ?”. 59. Airea : aiurea, formã obiºnuitã la Coºbuc. 62. De--aceea : din acelaºi motiv : fiindcã viaþa sufletelor fericite este atît de intensã în toate manifes-tãrile sale, încît un om muritor nu se poate apropia de ea fãrã a nu fi copleºit ºi din punctulde vedere al inteligenþei, ºi din cel al simþurilor. 63. Zîmbirea : cf. vv. 4 ºi 12. 65. De mult :a se construi : „atît de mult în jos”. Sãrbãtoare : pentru a sãrbãtori urcarea ta în planetanoastrã (Saturn) ºi cu vorbele, ºi cu lumina care mã învãluie. 67. Mai mare : sã nu crezi cã-þiarãt atîta iubire fiindcã aº fi cel mai iubitor dintre aceste suflete sfinte. Deoarece iubirea luiDumnezeu (amorul ce fierbe cu mult mai mult în sus) împarte fiecãrui suflet rolul sãu,gradîndu-ne ºi iubirea, ºi lucoarea.
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70 ci ’nalta milã ce-a servi ne-a pusvoinþei cei ce lumii-i dã fiinþãne-mparte-aºa, cum vezi fãr-a-þi fi spus.”
73 – „Eu, sfîntã lampã, vãd cu prisosinþãc-ajunge-amorul într-acest regatspre-a fi servind eterna provedinþã,
76 dar asta-i tocmai ce-mi e greu de-aflat :de ce chiar tu-ntre toþi însoþitorii,spre-acest oficiu-ai fost predestinat ?”
79 Ai vorbei mele-abia s-au stins vaporii,cînd miezul sãu un centru el fãcîndu-lrotea-mprejur ca iutea roat-a morii.
82 ªi-a zis iubirea cea din ea purtîndu-l :– „Asupra-mi cade veºnica luminãºi-acest vestmînt ce-l am ea strãbãtîndu-l
85 cu vãzul meu virtutea i se-mbinãºi-atît de sus mã ’nalþ cã pot vedeaprincipiul prim ce-o dã din El divinã.
88 De-aici am deci ºi veselia mea,cãci vãzul meu pe cît de clar pãtrundepe-atît mai clar vestmînt de foc el ia.
91 Dar nici din cerul cel mai clar, de undeserafu-n Tatãl mai adînc ocheºte,ce-ntrebi acum, nici el n-ar ºti rãspunde,
94 cãci tu mã-ntrebi, ce-atîta s-adînceºteîn veºnicul decret [cã, sã scoboarecercînd, un ochi creat trudit s-opreºte],

72. Ne-aºa (a). Ia astfel (a). ne-a dispus (b). 80. Cînd centrul fix el miezul sãu (b).
83. Sã va... asupra (b). 87-88. Isvorul prin ºi-esenþa sa divinã/ Dã flacãri veseliamea (a). 90. Vesmînt de foc, pe-atît mai clar îºi ia (b). 95. În sfat el... 95. Cã vrîndca sã scoboare (b). Am trecut în text parte din varianta (b) din cauza lacunei.
96. În el (b). Creatoare (a).
70. Milã : Duhul Sfînt. 71. Voinþei : voinþa lui Dumnezeu, care conduce lumea ca nimenialtul. 72. A-þi fi spus : fãrã sã-þi fi spus (nimeni). 75. Servind : a servi. Fiindcã în Rai legeaeste ascultatã din iubire. 77. Însoþitorii : sufletele fericite. 79. Vaporii : ultimul rãsunet alcuvintelor mele. 80. Un centru : a se înþelege : „fãcînd centru din miezul sãu”. El : sufletul.82. Purtîndu-l : îndemnat de iubirea sa. 84. Ea : veºnica luminã. Strãbãtîndu-l : acestveºmînt ce-l am. Virtutea ei se îmbinã cu vãzul meu. 87. Principiul : în text : „suprema fiinþãdin care-i smulsã”. Cu alte cuvinte : virtutea luminii dumnezeieºti, îmbinatã cu vãzul meu,îmi sporeºte forþele într-atît, încît zãresc fiinþa dumnezeiascã din care acea luminã purcede,ºi de aici vine ºi bucuria, din care cauzã strãlucesc. Divinã : virtutea divinã. „Principiul primce virtutea divinã o dã din el.” 92. Serafu- : serafimul. A se înþelege : „dar la aceastã întrebarea ta nici serafimii, care se bucurã de a fi în cerul cel mai clar, de unde privesc mai adînc înDumnezeu, n-ar putea sã-þi rãspundã”. 94. Ce : ceva care... 95. Cã : încît. Sã scoboare : înadîncimea hotãrîrii divine.
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97 iar cînd vei merge-n lumea ta ce moaresã scrii ce-auzi, spre-a nu-ndrãzni pe-un drumcu-atare þel sã-ºi miºte-a ei picioare.
100 Un duh ce-aici e foc e-n lume fum,deci vezi de poate-un om la voi sã ºtiece nici primit în cer nu poate-acum”.
103 De vorba lui curmat cu-aºa tãrie,lãsai chestiunea, dînd pe-o altã cale,smerit cerînd, ce om fu-n viaþa vie ?
106 – „Curg munþi între-ambii þãrmi ai þãrii talevecini cu voi, ºi ’nalþi, încît mîniafurtunii-ades se zbate mai la vale.
109 Acolo fac un gheb numit Catria,sub care-a stat tãcut un schit al cuiîntregul cult i-a fost numit latria.”
112 Aºa-ncepu ºi-al treilea-nvãþ a[l] lui,ºi-apoi urmînd : – „Serviciilor divineaici – a zis – aºa de rob le fui,
115 încît, cu singur sucul de mãslinetrãind, rãbdai cu drag ºi ger, ºi sete,în gînduri sfinte ºi-mpãcat cu mine.
118 Acestor ceruri sfîntul schit le detemult rod cîndva ; dar azi e loc sãrman,ºi-i timpul, cred, acestea sã s-arete.
121 În schit aci fui Petru Damianºi Petru Pãcãtosu-n sfînta casãa dulcei Maici la malul adrian.

103. Vãzînd cã el chiar lumea mi-o prescrie (a). 104. O lãsai (b). 108. de vale (a).
117. strîns întreg (a). 119. sãrmana (a). golan (a).
97. Ce moare : muritoare. 98. -ndrãzni : subiectul este „lumea” din versul 97. A se înþelege :„ca lumea muritorilor sã nu îndrãzneascã sã-ºi miºte picioarele pe un drum cu un astfel deþel cum este prezumþia de a pãtrunde decretele lui Dumnezeu”. 100. Un duh : în înþelesulgeneral : duhurile, care aici în Rai sînt numai luminã, pe pãmînt nu sînt decît fum. 103. Tãrie :hotãrîre. 106. Munþi : Apeninii, între Marea Tirenianã ºi cea Adriaticã. Þãrii : Italia. 110. Unschit : mînãstirea din Fonte Avellana. 111. Latria : adicã cultul ce se datoreºte lui Dumnezeu.
Cf. Summa theologica, II, II, 81, 1, ad tertium : „Nomen latriae dupliciter potest accipi : uno enim
modo potest significare humanum actum ad cultum Dei pertinentem”. 112. -nvãþ : a treiacuvîntare, fiindcã îi mai vorbise de douã ori. Cf. vv. 61 ºi 83. 114. Rob : „am servit pe Dumnezeucu atîta statornicie de hotãrîri, încît, hrãnindu-mã cu bucate gãtite numai cu untdelemn (sucul
de mãsline), cu drag am rãbdat ºi de ger, ºi de sete”. 118. Acestor : Raiul. 119. Rod : belºugde suflete sfinte. Sãrman : sterp, fiindcã monahii care-l locuiesc nu mai au nici un spor înacþiunea sfîntã. 121. Petru Damian : Pietro Damiano se nãscu la Ravenna în 1007, dinpãrinþi sãraci. Lepãdat de mama sa, fu în copilãrie pãzitor de porci. Mai tîrziu putu sã seconsacre studiului, datoritã mãrinimiei unui frate al sãu, Damian, al cãrui nume ºi-l însuºi.În scurt timp deveni învãþat ºi faimos ; scîrbit de corupþia clericilor, s-a retras în viaþasinguraticã, în mînãstirea cãlugãrilor Camaldolesi din Fonte Avellana, sfãtuind cu înflãcã-ratu-i cuvînt ºi dînd pildã de o viaþã neprihãnitã, prin cea mai rigidã practicã de abstinenþã.
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124 Puþinã viaþ-a morþii-mi fu rãmasãcînd fui ales ºi tras spre-o pãlãriece-un rãu murind tot mai la rãu o lasã.
127 Chefas veni, veni ºi-acea mîndriea Spiritului Sfînt, ca vai de ei,mîncînd ce-aflau în orice-ospãtãrie.
130 Prelaþii de-astãzi vreau însã lachei,sã poarte trena lor ºi sã-i alintede braþe-aici ºi-aici, aºa-s de grei !
133 Acopãr caii lor cu-a lor vestminteºi-aºa merg douã bestii sub o piele –oh, cît o sã-i mai rabzi, ceresc Pãrinte !”
136 Aºa sfîrºi, ºi mii de flãcãreledescinserã rotind din scarã-n scarãºi-n orice-ocol mai viu lucind din ele,

136. -ncheie (a).
Împotriva voinþei lui, a fost numit cardinal ºi episcop al Ostiei ºi întrebuinþat de papa Grigorieal VII-lea în delicate misiuni la Florenþa, Milano ºi în Germania. A murit la Faenza, în 1072.122. Pãcãtosul : din felul cum Dante vorbeºte, s-ar pãrea c-ar fi un alt nume, un fel de sfîntãporeclã a lui Petru Damian. Din cercetãrile lui Torraca rezultã cã Pietro Peccatore ar fi unPietro degli Onesti, ctitorul bisericii Santa Maria in Porto, care a murit cu 36 de ani în urmalui Pietro Damiano. Pentru a împãca spusele lui Dante cu rezultatele cercetãrilor lui Torraca,unii comentatori propun a se citi „fu” în loc de „fui” în versul 121, înþelegînd : „În schitul dinFonte Avellana a locuit Petru Damian ºi eu (Petru Pãcãtosul), în mînãstirea Santa Maria diPomposa (Sfînta casã a dulcii Maici la malul adrian)”. 123. Adrian : fiindcã Santa Maria diPomposa se gãseºte lîngã Comacchio, aproape de þãrmul Adriaticii. 124. A morþii : muri-toare, pãmînteascã. -mi fu rãmasã : îmi rãmînea. 125. Pãlãrie : de cardinal. Passerini relevãaici o micã inexactitate, anume cã pãlãria roºie a început sã fie datã cardinalilor cam 200 deani mai tîrziu, de Inocenþiu al IV-lea, în 1252. 126. La rãu : unuia ºi mai rãu. 127. Chefas :în ebraicã : „piatrã”, ºi este numele pe care Isus Cristos îl dãdu lui Simon, care în urmã s-anumit Petru. Cf. Ioan, 1, 42 : „Isus l-a privit ºi i-a zis : «Tu eºti Simon, fiul lui Iona, tu te veichema Chefa»”. Mîndrie : Sfîntul Pavel, vas electionis, acela care a fost cu totul plin de harullui Dumnezeu, dupã cum se vede din cãldura scrisului lui. Cf. Faptele Apostolilor, IX, 15 : „DarDomnul i-a zis : «Du-te, cãci omul acesta este un vas pe care l-am ales, ca sã ducã numele Meuînaintea neamurilor, înaintea împãraþilor ºi înaintea fiilor lui Israel»”. 128. Vai de ei : contra-pune viaþa sãracã a apostolilor aceleia destrãbãlate a prelaþilor contemporani. 130. Lachei :face aluzie la maeºtrii de ceremonii ºi la prelaþii mai mici, care întovãrãºesc pe episcop saucardinal, dar schimbã acea întovãrãºire, care n-ar trebui sã fie decît un semn de cinste, într-unajutor material, de care prelaþii au nevoie din cauza grãsimii lor. 133. Acopãr : cu mantalelelor, cãptuºite cu blãnuri scumpe. De observat cã aici Dante pune în gura Sfîntului PetruDamian cuvintele pe care într-adevãr le-a rostit ºi le-a scris împotriva luxului episcopilor ºicardinalilor. De altfel, ºi Sfîntul Bernard (In Cantic. Serm., XXXIII, 15) scrise astfel despreprelaþii timpului sãu : „Ministri Christi sunt et serviunt Antichristo. Honorati, incedunt de
bonis Domini, qui Domino honorem non deferunt. Inde is quem quotidie vides, meretricius
nitor, histrionibus habitus, regnis apparatus : Inde aurum in frenis, in selmio et calcaribus, et
plus calcaria quam altaria fulgent ; inde splendidae mensae et cibis et scyphis, inde commessa-
tiones et ebrietates, inde cithara et lyra et tibia, inde redundantia torcularia, et promptuaria
plena eructantia ex hoc illud... In itinere incedunt nitidi et ornati, circumamicti varietatibus,
tamquam sponsa procedens de thalamo suo”. 134. Douã : bestia-calul ºi bestia-omul, caretrãiesc fãrã nici o noimã. Cf. Sfîntul Bernard, op.cit., capitolul CXXV : „Ei nu se vor îngrãºadecît pe ei ºi pe dobitoacele lor, încît un dobitoc hrãneºte pe celãlalt”. 137. Din scarã : printreptele scãrii de aur din planeta Saturn. 138. Lucind : strãfulgerînd tot mai mult din luminalor, la fiecare rotire.
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139 sosirã-n juru-acestui grad ºi starãscoþînd un glas cu-atît de mare sunetcã glas lumesc nici unul nu-l comparã,
142 ci, surd de el, nimic n-am prins din tunet.

139. Acestui : în jurul treptei unde era Sfîntul Petru Damian sau, poate mai bine, în jurulsufletului Sfîntului Petru Damian, considerat ca o treaptã în scara valorilor sfinte ale sufle-telor contemplative din planeta Saturn. 141. Nici unul : a se înþelege : „încît nici un glaslumesc nu se poate compara cu el”.
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1 Spre Doamna mea ca ºi-un copil ce catãspre cea la care mai vegheat se þine,aºa mã-ntoarsei tulburat deodatã,
4 iar ea ca mama ce grãbitã vinela fiu-i palid ºi mai mort, cu-acelun glas ce poate-apururi sã-l aline,
7 – „Nu ºtii cã eºti în cer ?” – mi-a zis. „Cã elîntreg e sfînt ? Cã oriºice lucrarese face-aici pornind din bunul zel ?
10 Ce mult te-ar fi schimbat a lor cîntare,ce mult ºi eu zîmbind, tu poþi vedea,cînd glasul lor te-a-nvins aºa de tare !
13 De-ai fi-nþeles ce rug-au pus în ea,ai ºti ce rãzbunare se ridicã,pe care tu, trãind, o vei vedea !
16 Divina spadã nici tîrziu nu picã,nici prea de timp, cum pare poate cuiaºteaptã ori sperînd, ori prins de fricã.

2. La (a). 2-4. Cuprins de spaimã ne-am întors de-odatã/ Spre Doamna însã (b).Mã-ntoarse spaima ce prin minte-mi dete (b). Spre-acea-n care mai mult el se crede (a).
3. astfel (a). 4. s-ajute (c). 6. Ce-n stare-i singur sã-l aline (a). -l face (c). 10. Tu poþi sãvezi ce mult (a). Te-ar fi schimbat ce mult zîmbirea mea (a). 17. -n curînd (a).

Cîntul XXII
Cerul al ºaptelea, al lui Saturn  :sufletele contemplative.

Cerul al optulea, înstelat :
sufletele triumfãtoare

Motivul strigãtului (1-36)  Sfîntul Benedict
ºi corupþia monahilor (37-99)  Cerul înstelatºi privirea înspre pãmînt (100-154)

2. La : lîngã. Vegheat : în siguranþã, la adãpost. Se þine : se socoteºte. 5. Mai : aproape.5-6. Acel un glas : acel glas, formã frecventã la Coºbuc. 8. Lucrare : acþiune. 10. Ce mult :subiectul este „tu poþi vedea” din versul urmãtor. A lor : a sufletelor fericite. Beatrice sereferã la mirarea lui Dante din cîntul precedent, observînd cã sufletele din Saturn nucîntã ca cele din planetele precedente, iar strãlucirea Ei, trecînd într-un nou cer, nu semãreºte, contrar celor ce s-au întîmplat pînã acum. 12. -nvins : cf. versul cu care sfîrºeºtecîntul precedent : „ci, surd de el, nimic n-am prins din tunet”. 13. În ea : în cîntarea lor.14. Rãzbunare : dreapta pedeapsã a clericilor corupþi. 15. Vedea : nu putem ºti la ce facealuzie Dante. E vorba de o profeþie vagã, ce corespunde dorinþei lui Dante într-o reînnoire aBisericii. Unii comentatori se gîndesc însã la jignirea adusã lui Bonifaciu al VIII-lea la Anagni.
Cf. Purgatoriul, XXXII, 151 ºi urm. 18. Sperînd : ºi acestuia i se pare cã întîrzie. Fricã : celuice se teme i se pare cã vine prea repede.
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19 ªi-acum tu mintea spre-altele sã-þi pui ;ilustre duhuri ai sã vezi în cale,de-ntorci tu ochii-aºa precum îþi spui”.
22 Privind atunci pe placul vrerii sale,vãzui vro sutã de mãrunte sferece-n stol s-ornau cu raze mutuale.
25 ªi-am stat precum cînd singur în tãceresugrumi dorinþa-n tine, ne-ndrãznindsã ceri, de teamã cã-i prea mult ce-ai cere.
28 Dar cea mai mare ºi mai mult lucinddintr-aste perle-un pas fãcu ’nainte,spre-a face-ntinsul arc sã mi-l destind.
31 – „Dac-ai putea ºi tu – vorbi cuvinte –sã vezi ca noi amoru-ne profund,þi-ai da pe faþã tot ce-ascunzi în minte.
34 Dar gîndurilor tale ce s-ascund,eu totuºi vreau, din dorul de-a nu-þi facespre ’naltul þel zãbavã, sã rãspund.
37 Pe-un deal sub coasta cui Casinul zacevenea spre-a se ruga, pe culme sus,popor sedus ºi nepornit spre pace.
40 Eu sînt acel ce-ntîi pe deal am dussfinþitul nume-al Cui în lume-adusedreptatea ce-azi mã ’nalþ-aºa de sus.

21. De-alergi cu (a). 29. îmi ieºi ’nainte (a). 31. Sã poþi vedea ºi tu (a). 32. Ca noicum arde (a). 38. pe culmi spre-a se ruga sedus (a). 39. Popor pãgîn (a). 40. ªieu (a). ªi acela-s eu ce-ntîiu pe culme-am dus (c).
20. Duhuri : face aluzie la Sfîntul Benedict ºi celelalte suflete contemplative. 21. Precum :îndepãrtîndu-i de la mine. 22. Sale : a Beatricei. 23. Sfere : sufletele contemplative îi aparacum în forma unei sfere luminoase. 24. Mutuale : reflectînd una lumina celeilalte, în semnde iubire reciprocã. 30. Arc : al dorinþei. A se înþelege : „pentru a satisface, prin cuvintele sale,dorinþa mea”. 32. Amoru-ne : dacã ai vedea, cum vedem noi, de cîtã iubire sîntem aprinsenoi, sufletele sfinte. 33. Tot : ceea ce gîndeºti. 35. Vreau : se leagã cu „sã rãspund” din versul 36.37. Deal : Monte Cassino, la jumãtatea drumului între Roma ºi Neapole. Casinul : Cassino, orãºella poalele muntelui sus-numit. 38. Pe culme : unde în vechime se ridica un templu închinatlui Apollo. 39. Sedus : înºelat în credinþa lui în „zeii falºi ºi mincinoºi” (Infernul, I, 72). ªiSfîntul Grigorie cel Mare (Dial., II, 2) face aluzie la acest templu : „in quo ex antiquorum more
gentilium a stulto rusticorum populo Apollo celebratur”. Spre pace : rãu dispus sã primeascãlegea creºtinã. 40. Eu : vorbeºte Sfîntul Benedict, slãvitul întemeietor al ordinului benedictinºi ctitorul faimoasei mînãstiri din Monte Cassino. S-a nãscut la Norcia, în anul 480. Pãrãsindbucuriile vieþii ºi studiile pentru a se consacra vieþii religioase, ºi-a pus la încercare chemarea,trãind singur într-o peºterã lîngã Subiaco. Dupã felurite întîmplãri, cînd faima sfinþeniei salese împrãºtiase pretutindeni, s-a dus la Cassino ºi, dupã ce a nimicit idolul lui Apollo, cãruiai se închina încã lumea, a convertit pe locuitorii acelui þinut la creºtinism ºi pe urmã aîntemeiat mînãstirea din Monte Cassino, unde a murit, în 543. 41. Al Cui : al lui Isus Cristos,care a adus din cer dreptatea pe pãmînt. 42. ’nalþ- : mã face superior tuturor fiinþelor, înãl-þîndu-mã ºi cãlãuzindu-mã spre cer.
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43 ªi-atîta dar divin asupra-mi fuse,c-am scos din preajma tutor aste locuriimpiul cult ce lumea ne-o seduse.
46 Iar toate-acestea alte sfinte focuriau fost bãrbaþi cuprinºi de-acea cãldurãce flori ºi fructe sfinte naºte-alocuri.
49 Romaldo ºi Macarie-aceºtia furã,iar alþii-s fraþi de-ai mei ce-n mînãstirecu inimi tari înfipþi pe loc stãturã.”
52 – „Vorbind cu mine-acum, ºi-a ta iubirece-arãþi – am zis – ca ºi bunãvoinþace-o simt ºi-o vãd în toat-a voastr-oºtire
55 de foc de-aici, aºa-mi lãrgesc credinþaprecum o rozã-n soare rãsfiratãdeschide-atît cît este-n ea putinþa.
58 Te rog de-aceea, sã m-asiguri, tatã,cã am ºi-atîta har în Dumnezeuca faþa ta s-o vãd ne-nvestmîntatã.”
61 – „Plinire-afla-þi-va dorul, frate-al meu,în cel din urmã cer, cãci el plini-vaoricare dor, ºi-al oriºicui, ºi-al meu,
64 deplin ºi-ntreg e-n el, ºi-aflînd potrivaoricare dor, cãci numa-n el oricareun punct a fost de-a pururi unde fi-va.

43. graþie (c). 51. Înfipþi pe loc cu inimi tari (a). gînd (a). 60. Ca faþa ta s-o vãd (a).
64. oriunde (a).
43. Fuse : a fost. 44. Tutor : tuturor. 45. Impiul cult : al zeilor mincinoºi. 47. Cãldurã :dragostea arzãtoare a lui Dumnezeu. 48. Flori : gîndurile curate. Fructe : fapte bune.49. Romaldo : Sfîntul Romualdo din Ravenna (din neamul Onestilor din Romagna), nãscutpe la 956, mort în 1027. A fost un om foarte cucernic ºi a întemeiat în 1018 ordinul cãlugãrescal Camaldolesilor. A mai întemeiat celebrul schit de pe muntele Falterona (Purgatoriul, V, 96),pe un loc ce-l primise în dar de la un Maldolo, de la care a luat numele de Maldoli, de undeCa’ Maldoli (= Casa Maldoli). O viaþã a Sfîntului Romualdo a fost scrisã de Sfîntul PetruDamian. Macarie : din Alexandria Egiptului, cirac al Sfîntului Anton (întemeietorul vieþiimonahale în Orient), mort în 404. Mai existã în istoria Bisericii ºi un alt sfînt cu acest nume,Sfîntul Macarie Egipteanul, sihastru din pustiile Libiei. Foarte probabil, Dante i-a contopitîntr-unul singur. 52. Vorbind : în text : „iubirea ce-o arãþi vorbind cu mine”. 54. Oºtire :oºtirea sfîntã (militia gaudens) a sufletelor fericite. 55. De foc : se referã la „oºtire” dinversul precedent. Credinþa : încrederea prin care sufletul se deschide, arãtîndu-ºi dorinþele,asemenea unui trandafir sub razele soarelui. 60. Ne-nvestmîntatã : fãrã valul luminii, careorbeºte pe privitor ºi-i ascunde trãsãturile feþei. 61. Plinire : a se înþelege : „Dorul îþi va fiîmplinit”. 62. Din urmã : cerul Empireu, unde toate dorinþele îºi gãsesc desãvîrºitã împlinire.64. Deplin : împlinit, ºi se referã la „dor” din versul urmãtor. Potriva : potrivire. 65-66. Ori-care un punct : un punct oarecare, construcþie obiºnuitã la Coºbuc. 66. A fost : Empireul enemiºcat, fiind sediul perfecþiunii divine ; deci toate punctele lui sînt ºi vor fi totdeauna undeau fost la început.
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67 El nu-i niciunde-n spaþiu, poli el n-are,ºi-a noastrã scarã-i pînã-n el urcatãde-aceea culmea-i nevãzutã-þi pare.
70 Dar Iacov patriarhul nostru-odatã[privi pînã-ntr-acolo-a ei mîndrie]cînd el de îngeri o vãzu-ncãrcatã.
73 Ci-azi nu-ºi desparte-al sãu picior de glievrun om spre-a o sui, iar norma mearãmase jos spre-a risipi hîrtie.
76 Iar zidul cel ce-odatã schit fãceaspeluncã-i azi, de hoþi, ºi-a lor calpaceburdufuri pline de fãinã rea.
79 Nici cea mai grea uzurã nu-i displaceEternului atît, ca fructu-amarce inima-n monahi sã zburde-o face.
82 Stãpîni oricãrui bun pãstrat de-altarîi sînt acei ce pe la uºi colindã,dar nu cumetrii-ori alt orice tîlhar.
85 Ci-aºa-i de lesne-n om ce-i rãu sã prindãîncît nici n-are trai o bunã vrerenici cît din mic stejar pînã la ghindã.
88 Vezi, Petru a-nceput lipsit de-avereºi fãr’ de-arginþi, iar eu cu rugi ºi post,Francisc al sãu convent umblînd a cere.

67. Cãci nu-i în spaþiu ºi nici în poli (a). 69. ea vederii-þi ascunde (a). 71. Privi cînd-vaºi-a ei mîndrie (a). Am trecut în text o parte din acest vers pentru a umple lacunadin (A). 72. Pe cînd de (a). Cînd lui de... îi pãru (c). 76. Cãci (a). 85. Rãu-n om sã (a).
67. -n spaþiu : fiindcã este infinit ºi deci nu poate fi conþinut în nici un loc. N-are : fiindinfinit, nu e o sferã, ca celelalte ceruri (infinitul neavînd limitele formei). Deci nu poate aveapoli. 68. Scarã : scara de aur ce se ridicã de la Saturn spre Empireu. 70. Odatã : cf. Geneza,XXVIII, 12. 71. A ei : a scãrii. 73. Glie : de pe pãmînt, de la ocupaþiile pãmînteºti. 74. Norma :regula benedictinã. 75. Risipi : fiindcã e curatã risipã de hîrtie de a o mai copia, dat fiind cãnimeni nu o mai urmeazã. 76. Zidul : zidãria. 77. Speluncã : cf. Matei, XXI, 13 : „Este scris :«Casa Mea se va chema o casã de rugãciuni, iar voi aþi fãcut o peºterã de tîlhari»”. Calpace :cãciulã enormã, din piele neagrã de berbec, purtatã înainte de Domn ºi boierii cei mari. Fiindvorba de cãlugãri, trebuie sã înþelegem potcap. În text : „ªi rasele lor sînt saci plini de fãinãproastã”. Haina benedictinã fiind de culoare albã, comparaþia lui Dante este foarte potrivitã.78. Fãinã : trupul cãlugãrilor, stãpînit prea mult de poftele lumeºti. 79. Uzurã : camãtã.80. Fructu- : veniturile mînãstireºti. 81. O face : a se înþelege : „ce face sã zburde inima înmonahi”. 82. De-altar : de bisericã. 83. Îi : se referã la „bun” din versul precedent. Acei :sãracii, cerºetorii. 84. Cumetrii : în text : „rudele”. Traducînd „cumetri”, Coºbuc înþelege„tovarãºi la rãu”. 85. Ci-aºa : a se înþelege : „Ce-i rãu e aºa de lesne sã prindã rãdãcini într-unom, încît o bunã vrere nu dãinuieºte nici mãcar atîta timp cît trece de la naºterea unui stejarpînã la fruct”. 86. Bunã vrere : a întemeietorilor ordinelor cãlugãreºti. 90. Francisc : sesubînþelege : „a început”. Convent : italienism sau mai degrabã latinism (conventus, de la
convenio), în loc de „mînãstire”.
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91 Cînd stai sã vezi ce la-nceput a fostoricare lucru, ºi-i priveºti urmarea,ce-ncepe bine vezi cã-ncheie prost.
94 Iordanul s-a re-ntors, ce-i drept, iar mareapãreþi avu, cînd Domnul vru sã-i punã,ci-ar fi mai de mirat aci-ndreptarea !”
97 Sfîrºind aºa vãzui cum el s-adunãla stolul sãu, iar stolul sãu se strînseºi-ntreg s-a ridicat ca o furtunã,
100 iar dulcea Doamnã-n sus acum mã-mpinsec-un singur semn, pe scarã-n urma lor ;puterea ei aºa de mult mã-nvinse.
103 Nimic din cîte suie-ori se scoborla noi în mod firesc, nu-ºi are dreptulsã poþi a-l compara cu-al nostru zbor.
106 Precum, creºtine,-o sã mã-ntorc la dreptultriumf, ºi plîng, în aºteptarea lui,adese-al meu pãcat ºi-mi sînger pieptul,
109 tu nu tragi mîna cînd pe foc o puiîn grabã cum vãzui eu semnul careurmeazã pe Viþel ºi-n el ºi fui !

92. ªi cînd te uiþi (a). Cînd stai sã vezi un lucru cum a fost (c). 93. Pe cînd elîncepea (c). 99. stolul sãu ca volbura (a). 101. Ca un semn deci Doamna meamã-mpinse/ în golul (b). 102. Cãci firea mea atît (a). Lãsat de ei (b). 105. Atîtspre-a fi egal (a).
91. Ce : ceea ce. A se construi : „vezi cã încheie prost ce a început bine”. 94. Iordanul : înþelesulacestei terþine este urmãtorul : „Ce-i drept, Dumnezeu a fãcut minuni foarte mari cînd a întorsspre munte curentul fluviului Iordan ºi a despãrþit apele Mãrii Roºii, ca sã treacã Moise cupoporul ales ; totuºi, în cazul de faþã, minunea îndreptãrii vieþii mînãstireºti ar fi o minuneºi mai mare”. Interpretarea e controversatã ; cei mai mulþi comentatori explicã astfel : „CîndDumnezeu a întors înapoi cursul Iordanului ºi a despãrþit apele mãrii, a fãcut o minune maimare decît ar fi azi aceea a îndreptãrii moravurilor cãlugãreºti” (Passerini). Re-ntors :cf. Ioan, III, 16-17 : „Apele Iordanului care se coboarã din sus s-au oprit ºi s-au înãlþat grãmadãla o foarte mare depãrtare de lîngã cetatea Adam... Preoþii care duceau chivotul legãmîntuluiDomnului s-au oprit pe uscat, în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat,pînã a isprãvit tot poporul de trecut Iordanul”. 95. Pãreþi : cf. Exodul, XIV, 21 : „Moise ºi-aîntins mîna spre mare, ºi Domnul a pus marea în miºcare printr-un vînt dinspre rãsãrit, carea suflat cu putere toatã noaptea ; el a uscat marea, ºi apele s-au despãrþit în douã. Copiii luiIsrael au trecut prin mijlocul mãrii ca pe uscat ºi apele stãteau ca un zid la dreapta ºi lastînga lor”. Probabil Dante ºi-a adus aminte de psalmul CXIV, unde amîndouã minunile sîntpomenite : „Marea a vãzut lucrul acesta ºi a fugit. Iordanul s-a întors înapoi”. 97. El : SfîntulBenedict. 98. Stolul : al sufletelor contemplative. 99. S-a ridicat : înspre vîrful scãrii.100. Doamnã : Beatrice, simbolul teologiei ºi al adevãrului revelat. 101. -n urma : cãtrecerul al optulea, înstelat. 102. Puterea : puterea teologiei de a înãlþa pe om. 103. Din cîte :lucruri. 104. La noi : pe pãmînt. 105. Al nostru : zborul lui Dante ºi al Beatricei cãtre cerulal optulea. 106. Precum : optativ : „Aºa sã pot eu sã mã întorc în Rai, cum este adevãrat cãam trecut în zodia Gemenilor (care vine dupã aceea a Taurului), cu aceeaºi iuþealã cu careun om scoate mîna din foc”. 110. În grabã : cu atîta grabã. Semnul : zodia Gemenilor.
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112 Slãvitã stea, tu ce-ai cu-mbelºugareputeri adînci din cari, anume ºtiu,îmi vine-al meu talent ori mic, ori mare,
115 cãci sfîntul Tat-a tot ce-n lume-i viu,cu voi era spre-a rãsãri ºi-apune,cînd eu în Tosc-am început sã fiu,
118 iar cînd voit-a harul a dispunesã intru-n sfera ce vã poartã-n ea,sorþitã-mi fuse-a voastrã regiune !
121 Suspinã-n sus spre voi inima measmerit, ca sã-mi adun din voi puterespre locul unde-s tras pe-o cale grea.
124 – „Þi-e-aproape-atît suprema mîngîiere –vorbi Beatrice-atunci – cã se cuvines-asculþi ºi s-agereºti a ta vedere.
127 Deci pîn-a nu þi-o fi-nsînit în tinepriveºte-n jos spre-atîtea lumi spre toatepe cîte-acum le ai sub tãlpi, prin mine,
130 ca inima-þi sã-þi stea, pe cît se poate,voioasã-n rînd cu cei voioºi ce curãpe-un drum ceresc în glorioase gloate !”
133 Prin ºapte sfere-a mea cãutãturãse-ntoarse-n jos ; vãzui ºi-acest pãmînt,aºa c-am rîs de-umila lui fãpturã.

121. Suspinã-n sus smerit (a). 122. Spre voi (a). 125. Beatrice-atunci... mîna (a).
132. Prin caru-acesta (a). 134. Întoarsã-n jos vãzu (a).
112. Stea : Dante proslãveºte virtutea constelaþiei (stea) Gemenilor, sub a cãrei înrîurire senãscuse (luna mai 1265) ºi unde soseºte acum, cînd Dumnezeu îi îngãduie sã se ridice la cerulal optulea, ºi o roagã sã-i dea puterea necesarã pentru a duce la bun sfîrºit poema lui sfîntã.Invocaþia este în acelaºi timp solemnã ºi smeritã : solemnã fiindcã dã acestei zile de naºterea lui o importanþã cosmicã ºi care aratã cît de pãtruns era de menirea poemei, smeritã fiindcãrecunoaºte cã înãlþimea minþii lui este un dar al lui Dumnezeu. Aceste trei terþine sîntstrãbãtute de un sentiment religios atît de adînc ºi de o credinþã atît de nestrãmutatã înmisiunea ce e convins cã o are de la Dumnezeu, de a arãta calea spre Rai oamenilor rãtãciþiîn pãdurea viciilor, încît nu le putem citi fãrã sã nu ne strãbatã ºi pe noi un fior religios deînãlþare spre cele cereºti ºi sã nu avem o admiraþie nesfîrºitã pentru acest suflet de poet ºide apostol totodatã, pentru care poezia nu este un scop pentru sine, ci numai un imbold spreacþiune. 116. Cu voi : stele ale zodiei Gemenilor. 117. Tosc- : Toscana. 119. Sfera : cerul aloptulea, înstelat. 123. Locul : cerul Empireu. În text : „la strîmtoarea grea, care o atrage lasine”. Comentatorii moderni interpreteazã nu „spre cea din urmã ºi mai grea parte a cãlãtorieisale”, ci „prin dificultatea de a povesti, fiind ajuns la partea mai anevoioasã de povestit”.
Cf. Paradisul, X, 26-27 : „Cãci grija mie-ntreagã mi-o conjurã/ Materia mea ce rob mã face-alei”. 124. Aproape : eºti atît de aproape de Dumnezeu (suprema mîngîiere), încît trebuie sãasculþi ºi sã agereºti ochii minþii (raþiunea ºi inteligenþa), ca sã nu fie tulburaþi de nici opatimã ºi sã fie ageri în a vedea josnicia ºi nimicnicia pãmîntului. 127. -nsînit : vîrît înadîncul sufletului. 128. Lumi : cîte planete cu cerurile lor, adicã : Pãmîntul, Luna, Venus,Marte, Jupiter, Soarele ºi Saturn. 129. Prin : fiindcã Beatrice (teologia) este cauza înãlþãriilui Dante spre cer. 131. Cei voioºi : sufletele fericite. Curã : curg. 132. Gloate : stoluri.
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136 Eu þin mai just acel judecãmîntce-l ia-n dispreþ ; mai sus cari se ridicãîi poþi numi-nþelepþi, fiindcã sînt.
139 Vãzui aprinsã pe-a Latonei fiicã,dar fãr’ de umbra ce-mi fãcea bãtaiade cap, cu-a ei desime mare-ori micã.
142 Putui ºi soarelui sã-i rabd vãpaiadin faþa lui, vãzui cum îºi fac joculvecin ºi-n jurul lui Dio ºi Maia,
145 pe Jupiter cum tempereazã foculºi-al fiului ºi-al tatei lui, ºi clarãvãzui rotirea ce le schimbã locul.
148 ªi toate ºapte clar îmi arãtarãcît sînt de mari, ce grabã pun pe cãiºi ce distanþe-n spaþiu le separã.
151 Iar punctul ce ne face-atît de rãi,pe cînd roteam aºa-n eternii Gemeni,întreg îmi apãru din munþi în vãi.
154 ªi-ntoarsei ochii-n ochii fãr’ de-asemeni.

144. Vecina Dio-n jurul lui, ºi Mai (a). 147. ºi ce rotiri le (a).
137. Ce-l : pe pãmînt. Cari : a se construi : „care se ridicã mai sus”. Cu alte cuvinte, Dantespune cã dintre cei care apreciazã pãmîntul ºi cei care-l dispreþuiesc, el þine cu aceºtia dinurmã ºi crede înþelepþi pe cei ce, cu gîndurile ºi cu faptele lor, se ridicã mai sus decît el.139. Fiicã : luna. 140. Umbra : fiindcã din cerul înstelat Dante vede cealaltã faþã a lunii, cenu se vede pe pãmînt. 140-141. Bãtaia de cap : din cauza diferitelor teorii cu care astronomiiexplicau petele (umbrele) de pe lunã. Cf. Paradisul, II, 46 ºi urm. 142. Rabd : ceea ce n-ar fiputut face pe pãmînt. Simbol : „Omul care ºi-a hrãnit mintea cu adevãrurile supranaturalepoate s-o îndrepte fãrã ostenealã cãtre studiul celor naturale”. 144. Dio ºi Maia : Venus ºiMercur, arãtaþi prin numele mamelor lor respective. 145. Tempereazã : cãldura lui Marte(a fiului) ºi rãceala lui Saturn (a tatãlui). „Focul” din versul 145 trebuie înþeles prin „foculprea arzãtor al lui Marte ºi cel prea slab al lui Saturn”. 149. Grabã : iuþeala lor în spaþiu.151. Punctul : în text : „rãzorul”, de la felul cum din acea înãlþime îi apare pãmîntul : verdeºi mic, asemenea unui rãzor dintr-o grãdinã. Comparaþia pãmîntului cu un „rãzor”, întrebuin-þatã de Dante ºi în De Monarchia, III, 16, o gãsim în De consolatione philosophiae a lui Boeþiu(II, pr. 7) : „angustissima aia”, ºi plãcu mult oamenilor din Evul Mediu, care o cunoscuserãprin legenda lui Alexandru cel Mare, unde se povestea cã îndrãzneþul cuceritor a fost ridicatîn aer de pãsãri mãiestre, atît de sus, încît, „privind pãmîntul, i-a apãrut ca o arie sau ca omicã piaþã (Fatti d’Alessandro, 159). Se poate însã cã Dante ºi-a adus aminte ºi de un pasajdin Somnium Scipionis, în care se spune : „Tot pãmîntul pe care-l locuiþi, strîns înspre vîrfurilemunþilor ºi mai larg cãtre laturi, nu este decît o micã insulã împrejmuitã de acea mare pecare voi o numiþi ocean”. 154. -n ochii : ai Beatricei.
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1 Ca paserea-n frunziºul drag al eiprin noaptea care-ascunde-ntreaga zare,la cuib pãzindu-ºi puii golãºei
4 spre-a-i tot vedea-n iubirea ei cea mareºi hranã sã le caute spre-a-i creºteºi dulce-aceast-amarã trudã-i pare,
7 pe-un ram deschis ea timpul ºi-l pîndeºteºi-aºteaptã soarele cu dor ºi catãþintit spre nori cã doarã-doar-albeºte ;
10 aºa ºi Doamna mea sta ridicatãºi-atent privind spre partea de luminãîn care Feb puþinã grab-aratã ;
13 încît de-atîta dor vãzînd-o plinãeu fui asemeni celui ce-aºteptîndvrea ºi-altceva ºi-aºa sperînd s-alinã.
16 Puþin rãstimp trecu-ntre cînd ºi-alt cînd,eu zic, între-aºteptare-mi ºi vedere,cînd ceru-ntreg se limpezi pe rînd.

Cîntul XXIII
Cerul al optulea, înstelat  :sufletele triumfãtoare

Oastea triumfului lui Cristos (1-21) Frumuseþea cereascã a Beatricei (22-54) Încoronarea Sfintei Fecioare (55-126) Cîntecul sufletelor sfinte (127-139)

1. Ca paserea : „în aceastã frumoasã comparaþie Dante nu numai descrie, dar interpreteazãomeneºte viaþa pãsãrelei, cu atîta libertate, încît se poate spune cã prin ea trecem dinregiunea realului la aceea a imposibilului” (Steiner). De observat cum întreg cîntecul esteplin de exaltarea simþului maternitãþii, exaltare foarte la locul ei, în cîntecul triumfului luiIsus ºi al Maicii Domnului, simbolul a tot ce e mai sfînt în maternitate ºi care a inspiratatîtea minuni în arta italianã din timpul Renaºterii. 4. Spre : depinde de „pîndeºte” dinversul 7. 5. Sã le caute : spre a le cãuta. 6. ªi dulce : a se construi : „ºi aceastã amarã trudãîi pare dulce”. 7. Ram : ramurã, creangã. Pîndeºte : aºteaptã revãrsatul zorilor cu nerãbdareaaceluia care stã la pîndã. 8. Catã : priveºte. 9. Cã : dacã. 11. Partea : meridianul, adicã însus, înspre partea cerului pe care, strãbãtînd-o, soarele pare aproape nemiºcat, din cauzamarii îndepãrtãri de Orient ºi de Occident, care nu permite sã-i prindem miºcarea. 12. Feb :Soarele. 15. Altceva : ceva mai mult. Sperînd : cu speranþã, care þine locul celor dorite.16. Cînd : spaþiul de timp, adicã clipa în care Dante începu sã aºtepte ºi aceea în care vãzucerul luminîndu-se.
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19 ªi-mi zise ea : – „Vezi oastea ce nu piere,a-nvingerii lui Crist, ºi tot ce crugulculege-aici ca rod al ãstor sfere”.
22 De foc în faþ-atît îi fu belºugulºi-a ei priviri de-aºa plãcere pline,cã-mi cat-aici sã pui deoparte jugul.
25 Cum Febe-n clara noapte-a lunii plinezîmbeºte-n corul nimfelor acelece-orneazã ceru-n toate-ale lui cline,
28 vãzui aºa-ntre mii de flãcãrelenou soare-acum, ºi-asemeni foc le dacum face-al nostru cu-ale noastre stele.
31 Prin via lui luminã s-arãtaaºa de-aprins substanþa lucitoareîn ochii mei cã n-o putui rãbda :
34 – „Beatrice,-o dulce,-o dragã-ndrumãtoare...”.Iar ea : – „Ce-atît þi-a-nvins acum fiinþaputere e cã-n lume-obstacol n-are.
37 Aci-i înþelepciunea ºi putinþa,ce-ntre pãmînt ºi cer deschise-o calede care-aveam de-atîta timp dorinþa”.
40 Precum în urma dilatãrii salenu-ncape focu-n nor, pînã-l sfîºieºi-n contra firii lui s-azvîrle-n vale,
43 aºa,-ntr-acel ospãþ, sporindu-mi mie,întregul duh îºi rupse-al sãu vestmîntºi ce-a mai fost, nimic apoi nu ºtie.

23. ªi-n ochi plãceri atîta (a). divine-atîta farmec (a). 24. de-o parte-a pune (a).
25. -n plenul lumii-n nopþi senine (b). 29. aprindea (a). 32. Aprins-atît (a). 33. încît
m-a-ntors de cãtre ea (a). 34. îndrumare (a). 37. aici e-n... (a).
19. Oastea : oastea sufletelor mîntuite de Isus Cristos triumfãtor. 20. Crugul : orbita ceru-rilor. 21. Rod : al influenþei stelelor (planetelor). 23. Priviri : se subînþelege : „îi furã”.24. Cã-mi cat- : în text : „sînt nevoit”. Jugul : povara, dificultatea. 25. Febe : Diana, sora luiPhoebus. 27. Cline : colþuri, chiar acolo unde cerul se strecoarã printre munþi. 28. Flãcãrele :luminile sufletelor fericite. 29. Nou soare : Isus Cristos. Asemeni : la fel, fiindcã lumina luiCristos se rãsfrînge în sufletele sfinte ca lumina soarelui în planete. 31. Prin via : subiectuleste „substanþa lucitoare” din versul urmãtor. 34. Beatrice : Dante începe sã vorbeascã, darBeatrice îl întrerupe. 36. Cã : încît. În text : „de care nimeni nu se poate feri”. 37. Aci : în acealuminã. Înþelepciunea : cuvîntul (logos). Cf. Sfîntul Pavel, Epistola cãtre Corinteni I, 24 :„Cristos este puterea ºi înþelepciunea lui Dumnezeu...”. 38. Cale : drumul cerului, deschisoamenilor de Isus Cristos spre mîntuire. 40. Dilatãrii : ºtiinþa timpului explica fenomenultrãsnetului prin faptul cã vapor igneus, comprimat de vapor aqueus, nu mai poate încãpea înacel loc ºi-l sfîºie. 43. Aºa : a se construi : „Aºa întregul duh (al meu), sporindu-mi mie într-acelospãþ, îºi rupse al sãu veºmînt”. Ospãþ : printre feluritele bucate ale acelui ospãþ spiritual.44. Rupse : devenind mai mare ºi rãtãcindu-se faþã de o priveliºte atît de extraordinarã.45. Nu ºtie : sufletul, duhul.
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46 – „Deschide-þi ochii sã mã vezi cum sînt !Vãzut-ai stãri atari, cã eºti în staresã poþi de-acum rãbda surîsu-mi sfînt !”
49 Eu fui ca omul care-n simþuri areimpresia veche-a unui vis avutºi-ndar se zbate-a-l prinde-n linii clare,
52 cînd lucru-atît de demn de-a-mi fi plãcut,mi-l dete-aºa cã nu va mai apunedin cartea-n care-mi scriu cîte-au trecut.
55 Acum chiar toate-acele guri sã suneîn cari Polimnia cu-al ei stol de feteal ei nectar pe cel mai dulce-l pune,
58 ºi nici a mia parte s-o aretedin sfîntu-i zîmbet n-ar ajunge graiul,nici ce lumini el sfintei fete-i dete.
61 ªi-astfel acum, reprezentînd eu Raiul,un salt va face-aci poema meacum face-acel ce rupt gãseºte plaiul.
64 Dar cîþi vor judeca ºi tema greaºi umerii mortali cari o ridicã,nu-i vor huli cã-mi tremurã sub ea.
67 Pe unde prora mea-ndrãznind despicãnu-i drum sã-l facã vas ce ºovãieºteºi nici vîslaº cui trudele-i fac fricã.
70 –„De ce-ntr-atîta faþa mea te-orbeºteºi nu te-ntorci spre parcul cel frumosce-n razele lui Crist aci-nfloreºte ?
73 Aici e roza-n care-acolo josfu om divinul Verb, sînt crinii carene duc pe dreptul drum cu-al lor miros.”

49-50. Eu fui cum eºti cînd ai impresii tare/ în simþul tãu (a). 51. Ci-ndar te-ncerci
sã-l prinzi în (a). 56. cete, fete (a). 57. idei în cel dulce vers le pune (b). prin cel în
dulce glas (b). 62. Va face salt poema sfînt-a mea (a). 70. vrãjeºte (a).
52. Lucru : îndemnul Beatricei de a se uita la dînsa. 53. Aºa : cu atîta drag. 54. Cartea : carteaaducerii-aminte. Cf. Vita Nuova, I : „în acea carte a aducerii-aminte mele...”. 55. Guri : alepoeþilor. 56. Polimnia : muza poeziei lirice. Fete : celelalte muze. 57. Pe cel : a se construi :„pune pe cel mai dulce nectar al ei”. A se înþelege : „Dacã acum ar cînta toate acele guri (alepoeþilor) în care Polimnia, împreunã cu celelalte muze surori, puse cel mai dulce nectar al ei,nu mi-ar ajunge totuºi graiul sã arãt nici a mia parte din sfîntul zîmbet al Beatricei, nicilumina supraomeneascã a sfîntului chip al ei”. 62. Un salt : va omite parte din cele care artrebui sã cînte. 63. Plaiul : în text : „drumul”. 66. Nu-i : nu vor învinovãþi puterile omeneºti,care nu ajung sã poarte o povarã aºa de grea. Tremurã : subiectul este „umerii” din versulprecedent. 67. Pe unde : drumul pe care-l strãbate cîntarea mea. Prora : cf. Paradisul, II, 7 :„Pe-o mare merg ce n-a mai fost umblatã”. 71. Parcul : înspre grãdina frumoasã ce o aiînainte, „cerul în care stau sufletele fericite, cu diferitele lor strãluciri, ca niºte flori veºnice,dezbobocite la cãldura iubirii divine” (Steiner). 73. Roza : Sfînta Fecioarã, reginã printreacele suflete. Se ºtie cã Biserica numeºte pe Sfînta Fecioarã roza misticã. 74. Verb : a doua



PARADISUL

661

76 Aºa mi-a zis. Eu, gata de-ascultarela sfatul ei, mai îndrãznii o datãcu ochii-mi slabi în lupta asta mare.
79 Precum la raza soarelui, vãrsatãprin norii rupþi, vãzuse-un cîmp de floricîndva privirea-mi de-umbre-ntunecatã,
82 aºa vãzui mari cete de splendoriºi-aprins un foc de sus cum le-nvestmîntã,dar nu vedeam izvoru-acei lucori.
85 Tu, cel ce-astfel le-aprinzi, Virtute sfîntã,te ’nalþi atîta, ca sã aibã locºi ochii mei ce-atît de slab s-avîntã !
88 Frumosul nume-al florii ce-o invocºi-n zori ºi seara, sufletu-mi împinses-alerg cãtînd pe cel mai mare foc.
91 Iar cînd în ambii ochi mi se destinseºi cum ºi cît al stelei vii, al ceice-nvinge-n cer cum pe pãmînt învinse,
94 prin cer vãzur-o faclã ochii meivenind, formatã-n cer ca o cununã,ºi-o-ncinse-apoi, rotind în jurul ei.

86. ca larg sã aibã (a). 88. Deci mîndru (a).
persoanã a Sfintei Treimi. 74. Crinii : apostolii, al cãror miros de sfinþenie cãlãuzeºte pecreºtini pe drumul credinþei adevãrate. 77. Îndrãznii : sã mã întorc ºi sã sufãr în lupta dintreochii mei slabi ºi lumina orbitoare care pornea de la Isus Cristos. 79. Precum : comparãstolurile de suflete sfinte, luminate de sus, fãrã sã se vadã izvorul luminii, cu o livadã înfloritãce se lumineazã deodatã de o razã a soarelui care strãbate prin norii sfîºiaþi. 81. De-umbre :ale norilor. 83. Foc : a se construi : „ºi cum un foc aprins le înveºmîntã de sus”. -nvestmîntã : cuhaina de luminã. 86. Loc : te-ai ridicat atît de sus, astfel cã ºi ochii mei, care, atît timp cîterai mai aproape, nu puteau sã reziste la lumina ta, sã aibã ºi ei parte de aceastã bucurie.88. Nume : roza misticã, frumosul nume al Sfintei Fecioare. Cultul Maicii Domnului, ºi azitot atît de mult în cinste la catolici, a atins în Evul Mediu culmea slãvirii. O frumoasã legendãpovesteºte cã un om nu prea se ducea la bisericã, dar în fiecare searã spunea o „Ave Maria”în cinstea Sfintei Fecioare. ªi cînd a murit nu numai cã a fost mîntuit de toate pãcatele,pentru cultul Maicii Domnului, dar din inima lui s-a nãscut o plantã pe ale cãrei frunze seaflã scrisã în litere de aur : „Ave Maria”. De altfel (ºi nu e de mirare), chiar poeþi nu tocmaidrept-credincioºi, ca Byron ºi Carducci, au împãrtãºit acest cult pentru Sfînta Fecioarã.
Cf. Carducci, La Chiesa di Polenta : „Ave Maria ! Quando su l’aure corre/ l’umil saluto, i
piccioli mortali/ scovrono il capo ; curvano la fronte/ Dante ed Aroldo.// Una di flauti lenta
melodia/ passa invisibil fra la terra e il cielo  :/ Spiriti forse che furon, che sono/ e che
saranno ?” (Ave Maria ! Cînd salutul smerit strãbate prin aer, muritorii cei mici îºi descoperãcapul, îºi pleacã fruntea Dante ºi Byron. O melodie înceatã de flaut trece nevãzutã printrecer ºi pãmînt. Suflete poate ce au fost, ce sînt ºi ce vor fi ?). Cel mai înflãcãrat cîntãreþ alSfintei Fecioare, în imnurile sale latineºti de o misticã suavitate, a fost Sfîntul Bernard,cavalerul ºi îndrãgostitul mistic al Sfintei Fecioare. 90. Cãtînd : fiindcã a auzit numele SfinteiFecioare în cîntecul sufletelor fericite. Foc : Sfînta Fecioarã. 91. Destinse : desfãºurã.92. Cum ºi cît : calitatea ºi mãrimea. 93. Învinse : prin strãlucirea ei în cer, precum pepãmînt învinsese pe toate celelalte femei prin virtute. 95. Cununã : asistãm aici la unadintre acele încoronãri ale Maicii Domnului, care au inspirat atîtea minunate tablouri aleprimitivilor, de la Beato Angelico la Lorenzo di Credi. „Dante priveºte cu evlavie flacãra încare e sufletul Sfintei Fecioare ºi vede o luminã în formã de coroanã coborîndu-se din înãlþimi,
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97 Chiar cel mai dulce cînt, ce-aici rãsunãºi-a cui dulcoare sufletul mi-l mirã,un nor þi-ar fi pãrut cînd rupt el tunã,
100 alãturi cu-acel cînt din dulcea lirãce-aci-ncingea safirul scump, odorulce mult mai clar tot ceru-l însafirã.
103 – „Amor angelic sînt, rotind cu zborulînaltul har, din trupul de luminãnãscut, în care-ospel gãsi-ne dorul.
106 ªi voi roti, cît timp urmezi, Reginã,pe fiul tãu, ºi sfera-ne sã fie –intrînd în ea – ne-o faci ºi mai divinã !”
109 Cu-acestea,-n cor cîntata melodietãcu, ºi-acele facle-n urmã toatefãceau sã sune numele Marie.
112 Regeascã mantie-a tutor altor sferecea mai de foc ºi cea mai viu miºcatãºi cea mai vie printr-a Lui putere
115 avea deasupra noastrã-ndepãrtatãinterna poal-atît, cã de-unde-am stateu n-o puteam vedea nici cum aratã ;
118 de-aceea deci nici focu-ncoronatn-avui puteri sã-l urmãresc de-acinde,cînd sus lîng-al Ei fiu s-a ridicat.

104. nãscutul din (a). 105. prin trup (a). 110. ºi toate faclele-ntr-o plãcere (a). 114. prin
sufletul celui sfînt ºi-ntreaga vrere (a). 116. fui (a). 117. s-o vãd (a). 119. deci nici
p[utere] s-urmãresc n-avui (a). 120. se duse-n sus lîngã rãsadul lui (a).
ca s-o încoroneze, cîntîndu-i o dulce invitaþie, sã binevoiascã a se întoarce în cerul Empireu.Lumina aceasta este Arhanghelul Gavril ; ºi Dante, la invitaþia lui, vede pe Sfînta Fecioarãîncoronatã cum se ridicã înspre cer, pe cînd toate sufletele fericite îi strigã numele ei. Danteo întovãrãºeºte cu privirea, dar n-o poate urma nici pînã la primul cer miºcãtor” (Steiner).98. Mi-l : dativ etic. În text : „ni-l”. 100. Alãturi : comparatã. 101. Safirul : Cf. Lapidarium-ullui Sidrac, CDLVIII : „Safirul este o nestematã foarte sfîntã ºi frumoasã. Toate safirele sîntprin voinþa lui Dumnezeu pline de daruri ºi de har. Cine priveºte un safir, nimic rãu nu i seîntîmplã” (Torraca). 103. Amor : vorbeºte Arhanghelul Gavril. 104. Înaltul har : este acuzativºi depinde de „rotind” din versul precedent. A se construi : „Sînt amor angelic, care, rotind,înconjur cu zborul (meu) harul înalt, nãscut din trupul de luminã (al Sfintei Fecioare), în caredorul nostru (Isus Cristos) gãsi adãpost”. 105. Ospei : gãzduire. De la oaspe, prin influenþait. ostel (ostello). 107. Pe fiul : depinde de „urmezi” din versul precedent. Sfera : a se înþelege :„ºi intrînd în sfera noastrã sã ne-o faci ºi mai divinã prin prezenþa ta”. 112. Mantie : primulmobil, care cuprinde în el toate celelalte mobile, acoperindu-le ca o mantie. 113. Cea : sereferã la mantie din versul precedent. De foc... viu miºcatã : fiindcã primul mobil e maiiubitor ºi mai iute decît celelalte ceruri. 114. Vie : întrucît viaþa-i porneºte de la Dumnezeu.116. Poal- : partea sa concavã. 117. N-o puteam : din cauza marii distanþe ce se aflã de laun cer la altul. 118. Focu- : Sfînta Fecioarã. 119. De-acinde : de aici, de acolo de unde eram.120. Fiu : Isus Cristos.
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121 ªi ca ºi-un prunc ce braþele-ºi întindespre mama lui, sãtul dup-alãptare :prin spiritul ce tot spre-afar-aprinde,
124 aºa tindeau ºi vîrfu-i fiecareîn sus aceste lãmpi, vãdindu-mi bine,de sfînta Maic-a lor iubire mare.
127 ªi-n faþã-mi stînd cîntar-apoi senine

Regina Coeli, note-avînd ataricã-n veci va fi dulcoarea lor în mine !
130 O, ce prisos de-agonisite mariau toate-aici cãmarã de cãmarã,ce-au fost, spre-a sãmãna, voinici plugari !
133 Aici trãiesc gustînd comoara rarãce-o strînserã cu lacrimi în robiadin Babel, unde-averea ºi-o lãsarã.
136 Aici, cu Sfîntul Fiu ºi cu Maria,triumf îºi are-al veºnicei victoriicu vechi ºi nou sobor avînd domnia
139 acel ce þine cheia ãstei glorii.

128. voci (a).
121. Prunc : am observat cum, în aceastã grupare de cîntece, comparaþiile cu sentimentulmatern sînt foarte dese. 123. Spre-afar- : din cãldura iubirii, prin care sufletul i se aprinde,astfel încît flacãra izbucneºte în afarã. 125. Vãdindu-mi : arãtîndu-mi. A se construi :„vãdindu-mi bine iubire mare, a lor de Sfînta Maria”. 128. Regina Coeli : antifona pe careBiserica catolicã o cîntã în sãptãmîna Paºtilor : „Regina Coeli, laetamini alleluia, Quia quem
meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia...”. Atari : atît de dulci. 131. Toate :acele suflete fericite care se bucurã în Rai de bogãþia roadelor spirituale pe care le-au semãnatºi cultivat pe pãmînt. Cãmarã : în fiecare cer, considerat ca o cãmarã de bogãþii. 135. Babel :în lumea în care omul e ca ºi un surghiunit care nãzuieºte la adevãrata-i patrie. 136. Aici :în Rai. 137. Victorii : renunþarea sa la „robia din Babel”. 138. Vechi ºi nou : domnind pestesufletele alese ale Vechiului ºi Noului Testament. 139. Acel : Sfîntul Petru, cãruia Cristos i-aîncredinþat cheile cerurilor.
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1 – „O, voi, pãrtaºi aleºi la mare cinãa Mielului cel sfînt ce vã hrãneºte,aºa cã vrerea vi-e de-a pururi plinã,
4 prin sfîntul har ãst om de ciuguleºtegustînd din fãrmuri de pe-a voastrã masãcît timp el încã-n trupul sãu trãieºte,
7 vedeþi-i multul dor care-l apasã,ºi-l rouraþi puþin : voi beþi izvoruldin care-ale lui gînduri tind sã iasã.”
10 A zis. ªi se fãcu tot insu-n corulvoios o sferã, pol avînd statornicºi dînd vãpãi ca-n goanã meteorul.

Cîntul XXIV
Cerul al optulea, înstelat  :sufletele triumfãtoare

Rugãciunea Beatricei ºi dansul fericiþilor(1-18)  Sfîntul Petru (19-45)  Examenul
lui Dante (46-111)  Cîntecul fericiþilor ºiactul de credinþã al lui Dante (112-154)

1. O, voi : Beatrice roagã sufletele fericite sã binevoiascã a da lui Dante cîte o fãrmiturã dinºtiinþa lor ; ºi ele, vesele de a fi îndemnate la o faptã de iubire, îºi aratã veselia, dansînd maiiute. Cinã : Raiul, în care toþi cei aleºi sînt chemaþi sã se hrãneascã cu Mielul cel sfînt (Agnus
Dei qui tollit peccata mundi). 3. Plinã : satisfãcutã. 4. Prin sfîntul : a se înþelege : „dacãacest om pregustã (ciuguleºte) din fãrmiturile (de ºtiinþã) ce cad de pe masa voastrã”.
Cf. Convivio, I, 1 : „ªi eu deci, care nu ºed la masa fericitã, fugind de hrana vulgului, lapicioarele celor care ºed la ea, culeg din ceea ce cade de la ei ºi cunosc viaþa ticãloasã aacelora pe care i-am lãsat înapoia mea, din cauza gustului plãcut pe care eu îl simt în ceeace încetul cu încetul culeg ; îndemnat de milã ºi, fãrã a mã uita pe mine însumi, am pãstratceva pentru acei sãrmani”. 6. Trãieºte : ceea ce este posibil numai prin Sfîntul Har, cucare Dante a fost dãruit. 7. Dor : de a înþelege cîte ceva din adevãrurile sfinte. Dorul luiDante se contrapune vrerii de-a pururi pline a sufletelor „fericite” (Steiner). 8. Rouraþi :udaþi, stropiþi cu roua binefãcãtoare a ºtiinþei voastre. Izvorul : Dumnezeu, în contemplareacãruia vedeþi gîndurile lui Dante. 9. Sã iasã : sã fie aflat de voi. 11. Voios : a se construi :„ªi tot insul se fãcu o sferã în corul voios”. Statornic : învîrtindu-se toate în jurul Beatriceiºi al lui Dante. Locuþiunea „pol statornic” e luatã de la Alfragan, II : „Nu e nici o îndoialãprintre înþelepþi cã cerul este de formã sfericã ºi se învîrteºte cu toate stelele, cu o miºcarecircularã, de la rãsãrit la apus, în jurul celor doi poli, statornici ºi nemiºcaþi” (Torraca).12. Vãpãi : lãsînd înapoi un mãnunchi de raze, care le dãdea aparenþa unor stele cãzãtoare(meteorul).
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13 Precum se-ntorc rotiþele-n ceasornic,aºa, cã de-[l] priveºti, de una-þi parecã stã pe loc, iar alta fuge spornic,
16 aºa ºi-aceste hori de duhuri care,danþînd grãbit ori lin, vãdeau prin jocdivers gradata lor ferice stare.
19 Din cel ce-orna mai mult sublimul locvãzui ieºind un foc aºa fericecã n-a rãmas în cer mai viu alt foc.
22 De trei ori ocoli pe Beatricecu-atare cînt cã dulcea-i melodien-o poate-n vorbe mintea s-o rãspice.
25 Deci fac aci un salt, cãci spre-a descrieaºa de fin, prea aspru e-n coloarenu graiul meu, ci orice fantazie.
28 – „O, sfîntã sor-a mea, cu-atît-ardoarene rogi, încît al tãu afect fierbintem-a smuls din sfera plinã de lucoare.”
31 Cînd stete-n loc acea ferice minte,s-a-ntors spre Doamna mea cu al ei sufletºi-aºa vorbi cum spusei mai ’nainte.
34 – „Eternã facl-a marelui bãrbat,cui cheile de-aici aduse, caredeschid ãst regn, de Domnul þi s-au dat,
37 sã-ntrebi pe-acesta-n chestie mic-ori marecum vrei, despre credinþa care-þi deteputere-odatã sã te miºti pe mare.

14. de le priveºti. 18. Fericea lor divers gr (a). 21. Cã n-a lãsat mai viu... alt foc (b).
26. Atari umbriri, prea slab ar fi-n c[oloane] (c). 29. tãu (a) sete (c). 31-32. cînd a
stat (a). Aºa ºi-ntors acea vorbit-a (a). 33. precum am spus vorbi cuvinte (c).
13. Precum : cf. Paradisul, I, 78 : „Miºcãrile roþilor ceasornicului sînt armonice” (Torraca).14. Una : cea internã, care miºcã acul ceasurilor. 15. Alta : cea externã, care miºcã acul minu-telor. Mecanismele ceasornicelor trebuiau sã fie destul de bune pe vremea lui Dante, fiindcãºtim cã ceasornicul e cunoscut ºi aplicat din veacul al IX-lea. Într-adevãr, în Annales Berthinianaegãsim descrierea amãnunþitã a unui „horologium ex auricalco arte mechanica mirifice compo-
situm”, trimis în dar lui Carol cel Mare de regele Persiei în anul 807 (Passerini). 19. Din cel :Sfîntul Petru. 24. Rãspice : mintea n-o poate reda cu vorbe aºa de clare cum o are în amintire.25. Un salt : omite acest lucru. 26. Fin : cu atîta fineþe de expresie cîtã ar trebui. Aspru :grosolan, fãrã nuanþe. Pentru a ne reda frumuseþile cerului, ar fi nevoie de puternice clar--obscururi, care sã punã în evidenþã aspectele felurite, „graiul omenesc ºi orice fantezie”nefiind în stare sã o facã. 28. Sor-a mea : întrucît ºi Beatrice e suflet fericit. 30. Sfera :coroana de suflete fericite. 34. Eternã : Beatrice propune Sfîntului Petru sã-l întrebe peDante despre credinþã. Bãrbat : Sfîntul Petru, al cãrui suflet ne apare în Rai înveºmîntat înluminã. 35. De-aici : din Rai. 37. Pe-acesta : pe Dante. Mic-ori mare : despre chestiunilesecundare sau esenþiale care privesc credinþa. 39. Pe mare : cf. Matei, XIV, 28-29 : „Doamne,
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40 Cum sperã ºi iubeºte el, cum crede,nu-þi este-ascuns, cãci vezi acolo undeoricare lucru, ca ºi scris, se vede.
43 Dar pentru cã-n ãst regn nu pot pãtrundedecît aleºii printr-un crez verace,spre gloria lui sã-ntrebi ºi va rãspunde.”
46 Precum se-ncinge-un candidat ºi tacecît timp maestru-o chestie-i propune,spre-a da dovezi, ºi nu spre-a o desface,
49 aºa eu mã ’narmam cu probe bunecît timp vorbi spre-a fi gãtit deodatãde-aºa maestru ºi de-aºa chestiune.
52 – „Sã-mi spui, creºtine bun, ºi clar aratã :Credinþa ce-i ?” Privii deci cu-ndemînãspre facla de-unde-aceasta-mi fu suflatã.
55 Apoi mã-ntoarsei cãtre-a mea Stãpînã ;Ea-mi dete semn cã-ºi poate descuiaal sãu torent interna mea fîntînã.
58 Deci : – „Harul ce-mi permite-a face-a meaconfesie celui ce stegar ne fuse,sã-mi dea puteri sã spui precis ce-aº vrea”.
61 ªi-apoi, continuînd : – „Precum ne spuseveracea pan-a dulcelui tãu fratece Roma-n dreptul drum cu tine-o duse,
64 credinþa-i stofa vrerilor sperateºi-apoi dovad-a totul ce nu vezi ;aceasta-mi pare-a dînsei entitate”.

40. drept, ºi (a). 42. pictat (a. c). 43. Dar dacã-n acest cer nu (c). 45. ei (c). 59. Acelui
care prim (A). Am trecut în text varianta (a), lipsind din (A) cuvîntul „confesie”,necesar pentru sens.
i-a rãspuns Petru, dacã eºti Tu, porunceºte-mi sã viu la Tine pe apã. «Vino !», i-a zis Isus.Petru s-a pogorît din corabie ºi a început sã umble pe apã, ca sã meargã la Isus”. 40. El :Dante. 41. Acolo : în Dumnezeu. 46. Candidat : în text : „baccellier”, lat. baccalarius (de la
baccalaurea), grad academic care preceda doctoratul în Universitatea medievalã. Pare oreminiscenþã din timpul cînd Dante începuse sã meargã „acolo unde filosofia se arãta aievea”,adicã sã frecventeze „ºcolile clericilor ºi disputele filosofilor”. Cf. Convivio, II, 13. 48. Dovezi :adicã, cum se spunea de cãtre scolastici, ad probandum nu desface : pentru a o rezolva, ceeace era numai de competenþa maestrului, ad determinandum quaestionem. 50. Gãtit : gata sãrãspund unui atare maestru ºi unei chestiuni atît de grele. 54. Aceasta : întrebare. Suflatã :spusã. 55. Stãpînã : Beatrice. 57. Fîntînã : izvorul ce va elibera torentul ºtiinþei, pe care-lînchidea în sine. Un pasaj din Sfîntul Augustin, citat de Torraca, dupã Guittone D’Arezzo,spune : „Bucuria de adevãr e ca ºi izvorul, þîºnind în casa proprie, adicã în mintea proprie,unde locuieºte”. 58. Deci : se subînþelege „am spus”. 59. Confesie : de credinþã. Stegar : ºefulmiliþiei creºtine, principele apostolilor. 62. Frate : Sfîntul Pavel. Cf. II Epist. III, 15 : „Sãcredeþi cã îndelungata rãbdare a Domnului nostru este spre mîntuirea voastrã, cum v-a spusºi preaiubitul nostru frate Pavel, dupã înþelepciunea datã lui”. 63. O : Roma. 64. Credinþa :dupã definiþia datã de Sfîntul Pavel (Evrei, XI, 1) : „credinþa este o încredere neclintitã înbucuriile nãdãjduite, o puternicã încredinþare despre lucrurile care nu se vãd”. 66. Entitate :
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67 Atunci am auzit : – „E just cum crezi,dar numai dacã ºtii de ce anumeºi-ntre substanþe-o pui, ºi-ntre dovezi”.
70 Iar eu : – „Atîtea lucruri fãr’ de numece-mi dau, sã vãd mai larg, aici putinþa,aºa de-ascunse-s ochilor în lume,
73 cã-ºi au temeiul numai în credinþace dã nãdejdii-al sãu temei suprem :de-aceea-ntre substanþe-i pun fiinþa.
76 Din crezul ãsta, fãrã sã vedemnimic altce, ne cat-a ne culegedovezi, ºi-astfel dovad-o ºi avem”.
79 ªi iarãºi auzii : – „De-ar înþelegeastfel cîþi jos la voi doctrine-adunã,n-ar fi sofiºtii-aºa de iuþi sã nege !”.
82 Aºa din faclã-i s-auzi cum sunã.ªi-apoi : – „Moneta asta, aºadar,ºi-n pond, ºi-n aliaj s-aratã bunã ;
85 dar vorba e de-o ai ºi-n buzunar ?”.Iar eu : – „Cum nu ! ªi lucie ºi plinãºi-n marca ei nimic nu e neclar !”.
88 ªi iar ieºi din veºnica luminãce-aici lucea : – „Acest odor, apoi,pe care-orice virtute se sprijinã,
91 de unde-l ai ?”. „Bogate-acele ploice-au curs de Sfîntul Spirit rãspînditepe-anticele ºi-a legii noastre foi,

69. E ºi substanþã (a). 72. de ascunse (a).
esenþa, firea. 69. Substanþe : temeiul, ºi corespunde la „stofa” din versul 64. Dovezi : înînþelesul de „firma adhaesio intelectus ad veritatem fidei non apparentem”, pe care i-l daSfîntul Toma în Summa theologica, II, 4, 1. 70. Atîtea : „lucrurile cerului, care îmi dau harul(putinþa) sã vãd aici (în Rai) adevãrata (mai larg-) lor fiinþã, sînt aºa de ascunse ochilormuritorilor, încît existenþa lor se dã realã fiindcã e crezutã” (Steiner). 74. Temei : speranþateologicã de a se bucura într-o zi de vederea lui Dumnezeu are ca temei existenþa lucrurilorcereºti. Cf. Summa theologica, II, 2, 4, 1 (In resp. ad quaest.) : „Speramus beatificari, quod
viderimus aperta visione veritatem, cui per fidem adhaeremus”. 76. Crezul : a se înþelege :„Din aceastã credinþã se cuvine, nouã muritorilor, sã pornim raþionamentele ºi demonstraþiile,fãrã sã cãutãm vreo altã probã (fiindcã tocmai în a crede fãrã sã vezi este meritul cel mare)”.77. Ne cat- : trebuie. 81. Iuþi : nu s-ar grãbi. 83. Moneta : credinþa. 84. Pond : substanþa.Aliaj : dovada. 85. -n buzunar : fiindcã nu-i destul sã ºtii sã defineºti ce este credinþa, dacãnu o posezi. 86. ªi : se subînþelege : „o am în buzunar” (moneda credinþei). Plinã : netocitã.87. Marca : relieful. 88. Ieºi : glasul Sfîntului Petru, examinatorul lui Dante în acest fel dedoctorat teologic din Rai. 89. Odor : credinþa, comoara cea mai preþioasã pentru drept-creºtini.91. Bogate : a se construi : „acele ploi bogate ce-au curs rãspîndite de Sfîntul Spirit (Sfîntul
Duh) pe foile antice (Vechiul Testament) ºi ale legii noastre (Noul Testament)”. Cu alte cuvinte,la întrebarea Sfîntului Petru : „De unde îi vine credinþa?”, Dante rãspunde : „De la SfîntulDuh, care a inspirat cãrþile sfinte”.
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94 raþiune-mi sînt, ce-atîta de-ascuþitedovezi îmi dã, încît convins deplinorice-alte-argumentãri îmi par tîmpite.”
97 – „Dar scrisul vechi ºi nou, din care-þi vinatît de-adînci convingerile tale,de ce le þii c-ar fi cuvînt divin ?”
100 Iar eu : – „Am proba faptelor realela cari n-a fost nevoie de-o naturãce scaldã fier ºi bate nicovale”.
103 – „Dar ce-þi dã probe-acum cã se fãcurãacestea toate ?”-a zis, „cãci de probatchiar asta e. ªi-alt nimeni nu le jurã.”
106 – „Cã fãrã de minuni s-a-ncreºtinato lume,-am zis, aceasta-i pentru minecît alte-o sutã cîte-au mai urmat,
109 cãci tu intraºi sãrac, lipsit de bine,în cîmp spre-a sãmãna o plantã sfîntã,ce vie-a fost cîndva ºi-azi este-un spine.”
112 Sfîrºind apoi, sublima curte sfîntãcînta, prin toate veºnicele case
Te-Deum, cum de ei ºi-aci se cîntã.

115 ªi-acel baron, care-ntrebînd mã trasedin ram în ram în sus, încît aveaspre vîrf de-acum puþine foi rãmase,
96. demonstraþii (a). 109. Cãci gol tu-ntraºi (a).
99. Þii : socoteºti. 100. Faptelor : lucrurile sãvîrºite de Dumnezeu fãrã mijloace naturale.
Cf. Convivio, III, 7 : „Cel mai de seamã temei al credinþei noastre sînt minunile sãvîrºite deAcela care a fost rãstignit ºi care a creat raþiunea noastrã ºi a voit sã fie mai micã decîtputerea Sa, ºi minunile fãcute pe urmã, în numele Sãu, de cãtre sfinþii Sãi”. 102. Scaldã : carese serveºte numai de mijloacele la îndemîna oamenilor. 104. Acestea : minunile. 105. Chiarasta : Sfîntul Petru atrage atenþia lui Dante asupra primejdiei de a cãdea într-o petitio
principii (într-un cerc vicios), care ar fi urmãtorul : Biblia e de origine divinã, fiindcã aceastao dovedesc minunile, iar aceste minuni nu se pot pune la îndoialã, fiindcã le povesteºte Biblia,care e de origine divinã. Alt nimeni : n-ai altã probã decît pe aceasta, care ea însãºi trebuiedemonstratã. 106. Fãrã : la obiecþia ce i-a fãcut-o Sfîntul Petru, Dante rãspunde printr-unargument împrumutat de la Sfîntul Augustin, De civitate Dei, XXII, 5 : „Dacã eu cred cã acelefapte ale apostolilor n-au fost sãvîrºite ca lumea sã creadã în ei, nouã ne este destul numaiaceastã micã ºi mare minune, cã adicã lumea a crezut astfel de lucruri fãrã nici o minune. Cualte cuvinte : cine vrea sã admitã minunile ºi deci intervenþia divinitãþii în difuziunea creºti-nismului trebuie sã admitã o minune cu mult mai mare, cã adicã lumea s-a convertit la religiacea nouã numai prin cuvîntul acelora care o propovãduiau, profesînd-o ºi înfruntînd pentruea martiriul ºi moartea, ceea ce ar fi o astfel de minune, încît celelalte n-ar fi decît a suta partedin ea” (Steiner). 109. Cãci : fiindcã, la urma urmelor, cine erai tu decît un biet pescar sãracºi lipsit de învãþãturã ? ªi de ce trebuia lumea sã te creadã ? 111. Cîndva : la primii creºtini.Azi : pe vremea lui Dante, cînd Biserica era coruptã. Spine : spin. 112. Curte : a lui Dumnezeu,socotit ca un împãrat în mijlocul curtenilor sãi. 113. Case : cerurile din care e alcãtuit Raiul.Alþii interpreteazã prin „case” acele cununi formate de sufletele fericite. 114. Cum : cumelodia supraomeneascã. 115. Baron : urmînd metafora curþii, numeºte pe Sfîntul Petru
baron. De altfel, acest apelativ este foarte întrebuinþat în Evul Mediu pentru a desemna pesfinþi. 116. Ram : din chestiune în chestiune. În sus : la chestiunile mai grele, ce privesc
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118 îmi zise : – „Graþia-n care eºti, cã-n eaîþi place-a fi, îþi dete-atari cuvintecã pîn-aici le-ai spus cum se cãdea,
121 aºa c-aprob ce spuseºi mai ’nainte.Ci-acum sã ne explici, ce crezi tu oareºi de-unde-þi vine-un crez aºa fierbinte ?”.
124 – „O, tatã sfînt, ºi veºnica lucoarece vezi aºa ce crezi, cã spre mormîntputuºi sã-nvingi mai tinere picioare,
127 tu vreai s-arãþi – aºa-ncepui cuvîntul –formula-n care-mi spui a mea credinþã,ºi-mi ceri ºi cauza ei. Rãspund : În sfîntul
130 ºi unul Domn, o veºnicã fiinþã,cred eu, Cel nemiºcat, miºcînd mereuîntregul cer prin dor ºi prin voinþã.
133 N-am singur probe fizice-aici eu,ºi metafizice, dar veritatea viece-a curs de-aci-ntãreºte crezul meu
136 prin Moise ºi profeþi, prin psalmi tãrie,prin evanghelii, ºi prin voi, cînd vestev-aduse Duhu-n limbi de foc spre-a scrie ;

119. Vorbe pline (a). 123. vine (a). 126. lui Crist bãtuºi (a). 128. cere (a). 130. putere (a).
132. vrere (a). 135. dã ãstui crez al meu (a).
credinþa. Un vechi comentator explicã : „A pornit de la definiþie, care e ca ºi rãdãcina pomului,ºi a trecut la chestiuni care îºi iau naºtere din ea, ce sînt ca ºi ramurile. Sfîrºitul acestorchestiuni se poate spune cã alcãtuieºte ultimele frunze”. 118. Graþia : harul ce l-ai obþinutºi-n care îþi place a rãmîne. 125. Vezi : cu deosebire de cei care sînt pe pãmînt, care nu vãdceea ce cred, cei din Rai ºi cred, ºi vãd în acelaºi timp. 126. Picioare : ale Sfîntului Ioan.Dante vede o probã a credinþei înflãcãrate a Sfîntului Petru în faptul cã a intrat cel dintîi înmormîntul lui Cristos, cu toate cã Sfîntul Ioan, mai tînãr, mergea mai repede ºi a ajuns decimai întîi. Cf. Ioan, XX, 3-7 : „Au început sã alerge amîndoi împreunã. Dar celãlalt ucenic(Sfîntul Ioan) alerga mai repede decît Petru ºi a ajuns cel dintîi la mormînt. S-a plecat ºis-a uitat înãuntru, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea dupã el, a intrat în mormînt”.128. -mi spui : prima persoanã singularã (în loc de îmi spun eu). 129. În sfîntul : avem aicio parafrazã din „Simbolul credinþei”, dupã cum în Purgatoriul, XI, 1 ºi urm., avem o parafrazãa „Tatãlui nostru”. Francesco D’Ovidio spune, pe bunã dreptate, cã aceste rugãciuni împodo-bite cu culorile arãtoase ºi totdeauna puþin retorice ale poeziei profane nu i se par reuºite.Cu una din glumele lui caracteristice, îndrãzneºte chiar sã spunã cã „Tatãl nostru” dinPurgatoriu îi face impresia unui „«Tatãl nostru» umplut”. Trebuie însã sã þinem seamã cãþinta lui Dante nu era de a împodobi cu culorile poeziei profane sublima simplitate a acestorrugãciuni creºtine, ci de a introduce în textul lor un fel de comentariu, spre a arãta SfîntuluiPetru cunoºtinþa lui deplinã a justei interpretãri a „Simbolului credinþei” ºi a chestiunilorconexe. 131. Nemiºcat : Dumnezeu nu purcede de la nici o cauzã ºi deci nu este miºcat denimic preexistent Lui. Miºcînd : cu o miºcare ºi fizicã, ºi sufleteascã, întrucît cercurile influ-enþeazã asupra pãmîntului. 132. Dor : fiindcã aratã dorinþa de a fi aproape de El. Voinþã :fiindcã ascultã de El. 133. Singur : numai. Fizice : date din fire (naturã). 134. Metafizice :date de raþionament. Vie : adevãrul revelat, care, coborîndu-se din Rai, a luminat minteascriitorilor Bibliei. 137. Voi : apostolii. Cînd : cînd Duhul Sfînt s-a pogorît peste voi.
Cf. Faptele Apostolilor, II, 1-4 : „În ziua Rusaliilor erau toþi împreunã în acelaºi loc, cînddeodatã a venit din cer un sunet, ca vîjîitul unui vînt puternic, ºi a umplut toatã casa undeºedeau ei. Niºte limbi ca de foc au fost vãzute împãrþindu-se printre ei, ºi s-au aºezat cîte una
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139 ºi-n trei persoan-eterne cred, ºi-acesteatari sînt Un ºi-n trei atari se-mbinãcã sufere sã-i zici ºi sînt ºi este,
142 iar tainica natur-a lor divinãde care spui, o-mprimã-n mintea meade multe ori vangelica doctrinã.
145 Aci-i principiul, singurã schinteace-apoi se-ntinde, flacãrã vivace,lucind în mine ca ºi-n cer o stea.”
148 Precum un domn ce-[a] ascultat ce-i placeºi-apoi urîndu-ºi pentru noua ºtire,în braþe ia pe serv, pe loc ce tace,
151 aºa cîntînd ºi-urîndu-mi fericirede trei ori mã cuprinse cînd tãcui,acel apostol dup-a cui voire
154 vorbii aºa, ºi-n spusa mea-i plãcui.

140. Unu astfel, tustrelii (a). 142. acelii (a). 145. ºi schinteea cea (a).
pe fiecare din ei. ªi toþi s-au umplut de Duh Sfînt, ºi-au început sã vorbeascã”. 141. Sînt :vorbind de cele trei persoane ale Sfintei Treimi, se poate întrebuinþa ºi pluralul, ºi singularul,fiindcã, tot fiind trei, formeazã o singurã fiinþã. 142. Tainica : fiindcã se ascunde înþelegeriiomeneºti. 145. Principiul : primul articol al credinþei mele, temeiul pe care se reazemãcredinþa mea, adicã Sfînta Treime. Schintea : scînteie, formã obiºnuitã la Coºbuc. 148. Undomn : de observat adînca umanitate a acestei comparaþii, care aratã cã nici în Evul Mediu,într-o minte aleasã ca aceea a lui Dante, nu exista aºa mare distanþã între domn ºi servitor.Astfel cã nu este nevoie, pentru aceastã apropiere, sã aºteptãm pînã la frumoasa nuvelã alui Tolstoi, Stãpîn ºi slugã. Multe lucruri frumoase, omeneºti ºi delicate erau în sufletulmedieval, pe care cei deprinºi sã socoteascã Evul Mediu ca o epocã barbarã nici nu le potghici. 149. Urîndu-ºi : felicitîndu-se pe sine.
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1 De-ar fi ursit poemului meu sacru,cui ºi pãmînt ºi cer sprijin îi darãºi-atîþia ani fãcu din mine-un macru,
4 sã-nvingã ura ce m-alung-afarãdin mîndrul þarc unde-am dormit ca mielduºman cu lupii cari rãzboi îi darã,

Cîntul XXV
Cerul al optulea, înstelat :sufletele triumfãtoare

Speranþa lui Dante de a se întoarce laFlorenþa (1-12)  Sfîntul Iacob ºi exami-narea lui Dante asupra speranþei (13-96)
 Sfîntul Ioan ºi falsa legendã a înãlþãriila cer (97-139)

6. ce-o pîndesc... (a). afarã (a).
1. De-ar : aici, în cîntul speranþei, apropiindu-se de sfîrºitul poemei nemuritoare, renaºte însufletul lui Dante speranþa cã poate se va întoarce în Florenþa. Cine ºtie ! Poate cã admiraþiapentru titanica operã, dusã la bun sfîrºit, va îndupleca sufletul concetãþenilor sãi ! Ce fru-moasã e speranþa, dar ºi ce înºelãtoare, mai ales cînd e speranþa unui poet, ºi cei în care sperãsînt oameni practici, dedaþi politicii ºi intereselor lor particulare ! Iatã cã Dante vede chiarziua frumoasã, plãcutã, solemnã, cînd în frumosul baptisteriu din San Giovanni va primicununa de lauri care reprezenta pe atunci un fel de doctorat în poezie. Ce nevoie avea el deaceastã distincþie care, înaintea lui, se dãduse unor poeþi mediocri sau inferiori lui ? DarDante era om, suferise de dispreþul celor care, ca ºi acum, judecã pe om dupã îmbrãcãminte,ºi, pe deasupra, îmbãtrînise ºi, ca toþi bãtrînii, începuse sã doreascã ºi el recunoaºtereaoficialã a meritelor sale. Cununa de lauri pe care o doreºte n-are mai multã importanþã decîto decoraþie din vremurile noastre. Aparþinînd acestei epoci, posedãm o corespondenþã poeticãîn formã de egloge latineºti cu un gramatic bolognez, Giovanni del Virgilio, care-l îndeamnãa scrie în limba latinã, dacã doreºte sã fie încununat ca poet. ªi Dante a scris atunci aceleegloge alegorice de care am vorbit ºi care n-aveau altã menire decît sã-i înlesneascã înde-plinirea acelui dor modest. Dar nici dorul cel mic al lui Dante, nici dorul cel mare nu s-auîmplinit ; nici poet n-a fost încoronat ºi nici în Florenþa nu s-a întors. Oamenii se rãzbunã îndomeniul realitãþii pe mãreþia celor care strãbat, cu aripi puternice, cerurile idealului.Sacru : nu numai pentru argumentul, dar ºi pentru menirea ce-o are de a readuce omenireape drumul drept. Cuvinte ce ar putea sã parã mîndre, deºi nu pornesc decît din conºtiinþa pecare poetul o are despre opera înfãptuitã. Am observat în invocaþia cãtre constelaþia Gemenilor(în care s-a nãscut) modestia lui Dante, care, tot crezîndu-se trimis de Dumnezeu pe pãmîntcu o misiune determinatã, readuce toatã lauda constelaþiei în care s-a nãscut ºi lui Dumnezeu,care a predispus acest lucru. În general, aceste cîntece de la sfîrºit sînt pline de o seninãconºtiinþã a importanþei operei sale, care nu trebuie interpretatã deloc ca o mîndrie, cãcifiercare om are pe pãmînt o misiune a sa, micã sau mare, a cãrei înfãptuire nu constituie unmerit al lui, ci al lui Dumnezeu. 3. Un macru : un trup slab, din cauza studiului ºi meditaþieinecesare spre a putea duce la bun sfîrºit o operã aºa de grea. Cf. Purgatoriul, XXIX, 37-38.5. Þarc : Florenþa. Aceastã imagine pastoralã se potriveºte cu eglogele ce le scria în acesttimp. Miel : tînãr, nevinovat ºi ascultãtor de legi. 6. Lupii : rãii cetãþeni ai Florenþei.
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7 cu altã voce-atunci, c-un pãr altfelîntoarce-m-aº poet, sã iau cununãunde-am primit botezul, cãci prin el
10 intrai eu în credinþa care-adunãpe drepþi în cer ºi pentru ea ºi fuide Petru-ncins cu-aºa urare bunã.
13 Atunci, venind spre noi alt foc vãzuidin stolul de-unde binevru sã viecel pus de Crist ca prim vicar al lui.
16 Iar Doamna mea lucind de bucuriemi-a zis : – „O, vezi, o, vezi pe-acel odorce dã Galiþiei cauzã de mîndrie”.
19 Precum cînd un porumb lãsat din zborla alt porumb, rotind ei îºi aratã,ºi dulce gurluind, iubirea lor,
22 aºa ºi-aceºti din viaþa luminatãdoi principi mari voioºi se-ntîmpinarã,slãvindu-ºi hrana care-aici li-e datã,
25 iar cînd salutul lor ºi-l isprãvirã,s-oprirã-n faþã-mi ambii, fãr’ de-a zicenimic, ºi-aprinºi cã faþa mi-o-nclinarã.

10. Intrat-am (a). 12. acea (a). 17. Vezi, vezi pe-al nostru senior (a). 23. cîndse-ntîlnirã (a). 25. terminarã (a). 27. Nimic, ºi-aºa de-aprinºi încît m-orbirã (a). cafaþa mea plecarã (b).
Comparaþia o gãsim ºi într-un decret din comuna Florenþei, de la 1291, care obliga pe nobilisã se supunã judecãtorilor obºteºti : „ita quod lupi rapacitas et agni mansuetudo pari passu
ambulent, et in eodem ovili vivant pacifice et quiete...”. 7. Voce : nu cu aceea de cîntãreþ dedragoste, cum fusese în tinereþe, dar de lucruri înalte ºi dumnezeieºti. Atunci : cf. Eclogae,II, 48-50 : „Cum mundi circumflua corpora cantu/ astricolaeque meo, velut infera regna,
patebunt, devineire caput hedera lauroque iuvabit” („Cînd sferele lumii ºi sufletele fericite vorfi date în vileag prin cîntul meu împreunã cu meleagurile infernale, atunci va fi frumos sã-miîncunun capul cu iederã ºi lauri”). Altfel : cu pãrul de-acum cãrunt ºi deci cu mai multãautoritate. Alþii, ca Passerini, interpreteazã : „cu altã înfãþiºare ºi pentru vîrsta mai înaintatã,ºi pentru marea operã îndeplinitã”. 8. Cununã : laurul poeþilor. De reþinut glossa lui Albericodi Dante : „Poetae ponebant scientias in Parnasso, et eorum deum Apollinem, a quo sumebant
coronationem sicut modo fit a doctoribus in Bononia vel in Pavia vel in aliis locis... Et sicut
moderni in signum coronae recipiunt beretum, ita Apollo dabat iis unam coronam de lauro in
signum conventus”. 9. Unde : în biserica San Giovanni din Florenþa, unde fusese botezat.11. Ea : tot pentru credinþã. Fui : în Rai. 13. Alt foc : sufletul Apostolului Iacob, frateleSfîntului Ioan, acela care îl va examina despre a doua dintre virtuþile teologale, speranþa,întrebîndu-l dacã o posedã ºi de unde o are. 14. Stolul : din aceeaºi cununã de suflete lumi-noase din care binevoise sã vie la el Sfîntul Petru, primul vicar al lui Isus Cristos.18. Galiþiei : fiindcã în Galiþia (Spania) e vestita mînãstire a Sfîntului Iacob din Compostela,la care se duceau pelerinii din Evul Mediu, spre a se închina moaºtelor sfîntului pãstrateacolo. Cf. Breviarium romanum, 25 iulie : „Corpus eius... Compostella translatum est, ubi
summa celebritate colitur, convenientibus eo religionis et voti causa ex toto terrarum orbe
peregrinis”. 20. La : lîngã. Ei : amîndoi. 22. Din viaþa : a se construi : „aºa ºi aceºti doi principimari ai vieþii luminate”. 24. Hrana : viziunea lui Dumnezeu, hrana inteligenþei ºi pricinabucuriei lor. Aici : în Rai. 27. -nclinarã : aºa de strãlucitori, încît n-am putut sã rabd vederea



PARADISUL

673

28 Zîmbind atunci vorbit-a Beatrice :– „Mãrite spirit, cel ce ne-ai expuscît face pe-om credinþa de ferice,
31 vorbeºte de speranþã-ntr-acest sus !O ºtii, c-o spui de-oricîte ori divineputeri vãdit-a celor trei Isus”.
34 – „Sus capu-ncredinþat, cã tot ce vinedin lumea muritoare,-aici urcat,în focul nostru matur el devine.”
37 Al doilea foc aºa m-a-mbãrbãtat.Deci ochi-i ridicai spre munþii caredintîi cu-a lor poveri mi i-au plecat.
40 – „Prin milã-i vrînd al nostru Rege maresã vezi tu ochi-în-ochi pe prinþii-aceice-n curtea sa cea mai secretã-i are,
43 încît, vãzînd tu adevãrul ei,ºi-n tine sã-ntãreºti ºi-ntr-alþi ca tinesperanþa care-atot-sprijin o iei ;
46 sã-mi spui tu deci, ea ce-i ? ªi de-unde-þi vineîn suflet ea, ºi cum þi-l înfloreºte ?”Aºa vorbi al doilea foc spre mine.
49 Ea, care-aici, pe-atît de ’nalte creste,îmi da puteri aripelor sã zboare,rãspunsul meu mi l-a-ntrodus cu-aceste :

32. la faþa (a). 33. Schimbat cei trei vãzui (a). 34-35. cu faþa (b). Schimbata celor...vorbi Isus/ Sus capul deci, cãci orice din viaþã (b). 36-37. Mortala vine-aici neapã-rat/ La focul... -n foc îºi schimbã ghiaþa (b). puteri (a). 39. poveri (a). 46. deci ce-inãdejdea (a).
lor, trebuind sã-mi înclin faþa. 29. Ai expus : în Epistola catolicã, atribuitã pe vremea luiDante Sfîntului Iacob, se vorbeºte despre dãrnicia lui Dumnezeu cu cei ce se roagã. 31. Sus :aici în Rai, în acest loc înalt unde ne aflãm. 32. C-o spui : întrucît în Noul Testament eºtitotdeauna (de cîte ori însuºi Cristos vorbeºte mai ales lui Petru, Iacob ºi Ioan despre fãpturaLui divinã) simbolul credinþei. Pasajele din Evanghelie la care face aluzie Dante (de-oricîte
ori) sînt trei : cînd Isus a înviat pe fiica lui Iair (Luca, VIII, 51) ; cînd s-a schimbat la faþã(Matei, XVII, 1-9) ºi cînd s-a rugat în grãdina Ghetsimani (Matei, XXVI, 36-46). Cei treiapostoli, de faþã la aceste fapte, reprezintã cele trei virtuþi teologale, iar printre ei SfîntulIacob simbolizeazã speranþa. 34. -ncredinþat : sã te încredinþezi. 36. Matur : dobîndeºteatribute prin care poate rãbda lumina ce vine de la Dumnezeu. 38. Munþii : numeºte aºa pecei doi apostoli, Petru ºi Iacob, referindu-se la psalmul LXXXVI, 1 : „ªi omul are temerileaºezate pe munþii cei sfinþi”. 39. Poveri : ale luminii lor prea strãlucitoare. 40. Vrînd : verbulpredicativ este „sã-mi spui” din versul 46. 41. Prinþii : sufletele fericite ce înconjoarã peDumnezeu, regele cerului, tot aºa cum prinþii, conþii, marchizii ºi ducii înconjurau, în EvulMediu, pe regii pãmîntului. 45. Sprijin : temeiul tãmãduirii sufletului, fiindcã prin speranþãmuritorii pun dragostea lor în bunurile cereºti. 47. Înfloreºte : îþi înveseleºte sufletul.49. Ea : Beatrice. Creste : culmi. 51. -ntrodus : îndrumat. Intervenþia Beatricei, care rãs-punde în locul lui Dante la întrebare, se explicã prin faptul cã acesta n-ar fi putut mãrturisi,fãrã lipsã de modestie, speranþa lui de a ajunge în Rai.
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52 – „N-avu a noastrã maicã luptãtoareun fiu care-ar spera mai mult, cum scrieîn Cel ce-oºtirii-ntregi de-aici ni-e soare,
55 ºi din Egipt iertat îi fu sã viesã vad-acest Ierusalim din Raicît timp încã-i dator oºtean sã fie,
58 dar alte douã întrebãri ce-i dainu spre-a le ºti, ci spre-a vãdi prin elevirtutea asta cît de drag-o ai,
61 [i le las lui] ; cãci nu-i vor fi nici grelenici loc de-a limbuþi. Rãspundã-n pace,ºi harul sfînt sã-i dea la zbor vîntrele”.
64 Precum ºcolarul cu-al sãu dascãl face,cu drag ºi [iute-n ce-are el doctrinã]spre-a da dovadã cît e de dibace,
67 am zis : – „Speranþa-i aºteptarea plinãa gloriei ce va fi, ºi ne-o produceun merit dat ºi graþia divinã.
70 Din multe stele-aceastã faclã-mi luce,ci-ntîi mi-o-nfipse-n suflet cel ce-aveasuprema lir-a veºnicului Duce.
73 «Spereazã-n tine, psalmul sãu zicea,cîþi cei ce ºtiu de marele tãu nume»,iar cîþi nu-l ºtiu au ei credinþa mea ?

54. ªi acel (A). Am trecut în text varianta (a) din cauza sensului. 55. Deci voe-avuca din Egipt sã vinã (b). 61. le las pe ele (A). 62. darul, harul (a). 64. ºcolarul (a).
65. voios ºi iute (a). doctrinã (a). cu drag ºi oprinte... (A). Am trecut în text varianta (b)pentru a umple lacuna. 74. Toþi, corectat posterior în cîþi (A).
52. Maicã : Biserica pãmînteanã, care se luptã (ecclesia militans) împotriva patimilor ºigreºelilor, pe cînd Biserica triumfãtoare (ecclesia triumphans) se bucurã în Rai de viziunealui Dumnezeu. 53. Scrie : e scris, se citeºte. 54. În Cel : în Dumnezeu, soarele care lumineazãtoate sufletele în Rai. 55. Egipt : din viaþa pãmînteascã, pãmîntul fiind loc de surghiun, cumfusese Egiptul pentru evrei. De altfel, în scrierile medievale era curentã simbolizarea Iaduluicu Babilonul, a Pãmîntului cu Egiptul ºi a Raiului cu Ierusalimul. Giacomino da Verona areo operã intitulatã De Hierusalem celesti et de Babilonia infernali. 57. Oºtean : al Bisericiiluptãtoare, jos pe pãmînt. Cu alte cuvinte, cît timp va trãi ca om muritor. 62. Limbuþi : dea se lãuda, spunînd pe faþã lucruri ce ar trebui sã nu le spunã, din modestie. Face aluzie lasperanþa de a putea într-o zi sã se urce în Rai. 64. ªcolarul : altã comparaþie, luatã dinmediul scolastic. 65. Cu drag : doritor sã rãspundã la materia la care este bine pregãtit.67. Aºteptarea : cf. Pietro Lombardo, Sententiae, III, 26 : „Spes est certa expectatio futurae
beatitudinis, veniens ex Dei gratia et ex meritis praecedentibus”. 70. Stele : operele scriitorilorde lucruri sfinte. Cf. Daniel, XII, 3 : „Cei înþelepþi vor strãluci ca strãlucirea aurului ºi cei cevor învãþa pe mulþi sã umble în neprihãnire vor strãluci ca stelele în veac ºi în veci de veci”.Faclã : speranþa. 71. Cel : David, care pe harfa sa a cîntat laude lui Dumnezeu (veºnicului
Duce). 73. Spereazã : sînt cuvintele psalmului IX, 11 : „Sã nãdãjduiascã în Tine cei care aucunoscut numele Tãu”. 75. Cîþi : toþi acei care. În text : „ªi cine oare nu ºtie dacã credinþamea... ?”. Cu alte cuvinte : care creºtin poate sã-l ignore ? Traducãtorul a preferat formanegativã : „Cei care nu-l ºtiu pot oare sã fie socotiþi creºtini ?”.
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76 Apoi mi-o roureazã mai anume,scrisoarea ta, de care-s plin, ºi-mi places-adãp cu ploaia ta ºi pe-alþii-n lume”.
79 Pe cînd vorbeam, în sînul cel vivaceal sfintei flacãri scãpãra ºi-n pripãºi des aºa cum fulgerul o face.
82 ªi-a zis : – „Iubirea care mã-ntr-aripãcu-acea virtute care-mi fu soþiepînã-n martiriu ºi-ultima mea clipã,
85 mã face sã-þi vorbesc de-o bogãþiece-aºa de dragã-þi e, de-aceea vreusã-mi spui : speranþa ce-þi promite þie ?”.
88 – „Scripturile-amîndouã – zisei eu –spun scopul ei.” Iar el : – „Sã-l dai pe faþã”.– „Din cei fãcuþi amici lui Dumnezeu
91 tot insu-n þara sa, Isai învaþã,în dupla hainã fi-ne-va-nvestit,iar þara sa e dulcea astã viaþã.
94 Dar frate-tãu e mult mai lãmuritcînd el vorbeºte de-altele vestminteºi-ãst fapt ni-l spune clar descoperit.”
97 ªi-abia ce-am spus cerutele cuvinte,

Sperent in te deasupra-mi s-auziºi-a dat ecou prin corurile sfinte.
100 ªi-aºa lucoarea-n ele se trezicã Racu-n cer aºa cristal sã fieo lun-a iernii-ar fi rãstimp de-o zi.

76. în anume (a). 78. ei (a). 82. Iubirea ce ºi-aicea (a). 83. Cu-acea v[irtute]-a zis,ce-mi fu (a). 91. În dupla hainã cum (a). Va fi-mbrãcat în þara sa tot... (a). 94. Darºi mai clar dã frate-tãu cuprinsul (b). 96. Ãst fapt ni-l spuse-aºa ºi cu dinadinsul (b).
100. ªi-atîta foc în faclã (a). 102. O lun-a iernii (a).
76. Roureazã : mi-o hrãneºte (speranþa), fãcînd sã fie mai învioratã, cum face roua pe plante.77. Scrisoarea : Epistola catolicã a Sfîntului Iacob, în care, la drept vorbind, nu se vorbeºtedespre speranþã decît în mod incidental. Cf. I, 12 ; II, 5 º.a.m.d. 78. S-adãp : sã comuniccelorlalþi creºtini iubirea pentru speranþã, care mi-a venit din scrisul tãu. 79. Vivace : pîlpîitor.80. Scãpãra : impersonal. 81. O : scãpãrarea. 82. Iubirea : pentru speranþa care nu l-a pãrãsitniciodatã în viaþã ºi l-a întovãrãºit pînã la martiriu ºi la moarte. 85. Vorbesc : în text : „sã-þimai vorbesc”. Bogãþie : virtutea speranþei, pe care ºi tu o iubeºti. 89. Scopul : þinta sufletului.90. Din cei : cu aceste cuvinte începe rãspunsul lui Dante. 91. Þara : în Rai. Isai : profetulIsaia, în care citim (61, 7) : „cãci vor stãpîni îndoit þara lor ºi vor avea o bucurie veºnicã”.92. Dupla : cf. Purgatoriul, XXI, 21 ºi Paradisul, XIV, 39, unde Dante numeºte hainã lu-mina care înveleºte sufletele fericite în Rai. -nvestit : italienism, în loc de „îmbrãcat”.93. Astã : a Raiului. 94. Frate : Sfîntul Ioan, fratele mai mare al Sfîntului Iacob. 95. Cînd : înApocalipsã, în pasajul VII, 9, în care descrie sufletele fericite stînd înaintea lui Cristos : „Toþierau îmbrãcaþi în haine albe cu ramuri de finic în mîini”. 99. Ecou : au format ecoul, au fostrepetate. 100. Lucoarea : sufletul Sfîntului Ioan. 101. Racu- : dacã zodia Racului (Cancerului),care de la 21 decembrie la 21 ianuarie se roteºte în direcþia opusã Soarelui, apunînd cînd elrãsare ºi rãsãrind cînd el apune, ar poseda o astfel de luminã (cristal), iarna ar avea o lunãde zile o luminã neîntreruptã ; fiind abia apus soarele, ar rãsãri Racul (zodia Cancerului) custeaua lui, nu mai puþin luminoasã. Cristal : o stea aºa de luminoasã. 102. O lun-a : de la



DIVINA COMEDIE

676

103 Precum se scoalã ºi mergînd sã-mbiecu drag fecioara-n dans spre-a face-onoaremiresei lor, dar nu din vro mîndrie,
106 aºa vãzui venind acea lucoarespre-aceºtia doi ce se-nvîrteau cîntîndprecum se ºi cãdea-ntr-a lor ardoare.
109 Intra ºi-n cînt ºi-n dans cu ele-n rînd,ºi le privea Beatrice, nemiºcatãºi fãrã glas ca ºi-o mireasã stînd.
112 – „Pe-acesta-l odihni la sîn odatãal nostru Pelican ºi-i fu-n iubireînalta slujbã, de pe cruce, datã.”
115 Beatrice-aºa, dar fixa ei priviren-o-ntoarse de la ei, ci-atenþie deteºi cînd vorbea, ca ºi dupã vorbire.
118 ªi, cum priveºte-un om ºi parcã vedeprivind în soare-o patã-n faþa lui,vãzînd însã prea mult nimic nu vede
121 aºa cu focu-acest din urmã fui,pînã mi-a zis : – „De ce te-orbeºte gîndul,sã vezi ceva ce-aici în ceruri nu-i ?

103. ªi cum (a). 106. Veni sporita sa lucoare (a). 117. Vorbirea (a). 118. se uit-unom (a). 120. ªi-apoi vãzînd (a). 123. aici ceva ce-aeve nu-i (a).
21 decembrie la 21 ianuarie. 103. Sã-mbie : intrã în versul urmãtor ºi se leagã cu -n dans.104. Onoare : cf. Vita Nuova, XXIV, unde Dante povesteºte cã a fost condus odatã de unprieten „într-un loc unde multe femei alese se adunaserã împrejurul unei doamne care secãsãtorise în ziua aceea ºi deci, dupã obiceiuri, trebuia sã-i fie tovarãºe, prima datã cîndºedea la masã în casele mirelui”. 105. Mîndrie : în text : „nu pentru vreo greºealã”. ªiBenvenuto da Imola comenteazã : „Non amore luxuriae lascivo vel vano”. 107. Doi : SfîntulIacob ºi Sfîntul Ioan. 108. Ardoare : iubirea sfîntã de care erau cuprinºi. 111. Mireasã :despre care Francesco da Barberino spune (în Reggimento e costumi di donna, V, 12) cã trebuiesã se arate „nici prea veselã, nici prea tristã, ºi dacã cineva îi vorbeºte trebuie sã se întoarcãspre el, cu o înfãþiºare serioasã”. 112. Acesta : Sfîntul Ioan. La sîn : cf. Ioan, XXI, 20 : „Petrus-a întors ºi a vãzut venind dupã el pe ucenicul pe care-l iubea Isus, acela care la cinã serezemase pe pieptul lui Isus”. 113. Pelican : Isus Cristos. „Pelicanul, spun Bestiariile, esteo pasãre care îºi zugrãveºte pe el crucea lui Cristos ºi se loveºte pe piept cu ciocul, ºi dinsîngele lui îºi hrãneºte puiul, ºi de la moarte îl aduce la viaþã”. 114. Slujbã : cf. Ioan, XIX, 25 :„Lîngã crucea lui Isus stãtea mama lui... ªi cînd a vãzut Isus pe mamã-Sa ºi lîngã ea peucenicul pe care-L iubea, a zis mamei Sale : «Femeie, iatã fiul tãu !». Apoi a zis ucenicului :«Iatã mama ta !». ªi din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasã”. 115. Aºa : aºa mi-a spus.116. N-o-ntoarse : fiindcã ea reprezintã cele trei virtuþi teologale : credinþa, speranþa ºiiubirea, de care nu se poate lipsi teologia. 120. Nimic : fiindcã rãmîne orbit de lumina soarelui.123. Ceva : trupul lui, despre care se credea cã s-ar fi înãlþat la cer, interpretîndu-se greºitun pasaj (XX, 23) din Evanghelia lui Ioan : „Petru s-a întors ºi a vãzut venind dupã el peucenicul pe care-l iubea Isus, acela care la cinã se rezemase pe pieptul lui Isus. Petru s-a uitatla el ºi a zis lui Isus : «Doamne, dar cu acesta ce va fi ?». Isus i-a rãspuns : «Dacã vreau ca elsã rãmînã pînã voi veni Eu, ce-þi pasã þie ?». Din pricina aceasta a ieºit zvonul printre fraþicã ucenicul acela nu va muri deloc”. Cu toate cã în însãºi Evanghelia lui Ioan se explicã maipe urmã adevãratul înþeles al acestor cuvinte ale lui Isus, se vede cã oamenii din Evul Mediu,oprindu-se la acel „nu va muri”, au interpretat cã, dacã nu va muri, se va întîmpla cu el ceeace s-a întîmplat cu Maica Domnului, care s-a înãlþat la cer cu tot trupul.
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124 Pãmînt mi-e trupul în pãmînt, în rîndulatîtor toþi, pînã ce-un numãr sfîntdecretul veºnic nu va fi umplîndu-l.
127 În sfîntul claustru-n duplul lor vestmîntsînt numai sorii, doi, ce se urcarã.Deci du cu tine-n lume-acest cuvînt”.
130 La vorba lui ºi-ntregul cerc de parãºi ºi-al suflãrii-aceleia-ntreitecîntare dulce-n clipã încetarã,
133 cum vrînd ori trude-ori riscuri sã evite,lopeþile ce-al apei luciu-l bat,cînd sun-un semn, stau toate liniºtite.
136 Vai, cît am fost de-adînc înspãimîntat,cînd eu, întors sã vãd pe Beatrice,nimic nu mai vãzui, deºi am stat
139 alãturi ei ºi-n lumea cea ferice.

135. de-odatã tac oprite (a).
125. Toþi : în text : „alþii”. Numãr : pînã cînd numãrul aleºilor nu va fi egal cu acela care ehotãrît ab aeterno în mintea lui Dumnezeu, adicã pînã la sfîrºitul lumii. 127. Duplul : trupulºi sufletul. 128. Sorii : Isus Cristos ºi Sfînta Fecioarã, cele douã lumini strãlucitoare, cares-au înãlþat la ceruri cu trupul ºi sufletul. 129. Lume : ca sã arãþi neadevãrul legendei despretrupul meu. 130. De parã : înflãcãrat. 132. Cîntare : e acuzativ ºi depinde de „încetarã” dinacelaºi vers. Subiectele sînt „întregul cerc de parã” ºi „(cercul) suflãrii-aceleia-ntreite”. A seînþelege : „la vorba lui înceatã ºi rotirea întregului cerc de parã, ºi cîntarea dulce a suflãriiaceleia întreite...” (Sfîntul Petru, Sfîntul Iacob ºi Sfîntul Ioan). 133. Trude : pentru a seodihni. Riscuri : pentru a micºora iuþeala ºi a evita o ciocnire. Comparaþia este luatã din viaþamarinarilor, ale cãror manevre se vede cã Dante le observase cu bãgare de seamã. 138. Nimic :fiindcã strãfulgerarea Sfîntului Ioan îl orbise. Simbolic, aratã cã iubirea dumnezeiascã esteatît de fierbinte, încît mintea omeneascã nu se poate gîndi la ea fãrã a se întuneca.
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1 Pe cînd de vãzul stins stãteam acusperiat, din focul care-l stinse-n mineieºi un glas ºi-atent el mã fãcu,
4 ºi-a zis : – „Cît timp va fi pînã-þi revinevederea-n ochi prin mine consumatã,e just sã-l compensez vorbind cu tine.
7 Începe deci de suflet, ºi-mi aratãspre ce-l þinteºti ? ªi fii convins de-orbiadin ochi cã nu-i de veci, ci deocamdatã.
10 Cãci Doamna ce te-aduce pe cîmpiacea sfînt-aici, în ochii ei cuprindeatari puteri ca-n mînã-i Anania”.
13 – „Cum vrea, tîrziu ori mai devreme-or prindeun leac ºi ochii cari mi-au fost zãvorulprin care-a-ntrat c-un foc ce-n veci mã-ncinde.

Cîntul XXVI
Cerul al optulea, înstelat :

sufletele triumfãtoare

Sfîntul Ioan examineazã pe poet asupra
iubirii (1-66)  Cîntecul sufletelor fericite
(67-81)  Adam, primul pãrinte (82-112) Prima limbã a omenirii (113-142)

1. Steteam cu v[ãzul] stins (a). ºi fui (a). 3. Eºind (a).
1. De vãzul : a se construi : „pe cînd stãteam... speriat de vãzul stins”. 2. Focul : Sfîntul Ioan.5. Prin mine : uitîndu-te în lumina mea orbitoare. 6. Compensez : sã te despãgubesc deorbirea ochilor trupeºti, fãcîndu-te sã dobîndeºti lumina sufletului. 7. De suflet : despresuflet. 8. Þinteºti : la ce þinteºti. De-orbia : în ce priveºte orbirea. 9. Deocamdatã : vre-melnicã. 10. Cîmpia : întinderea strãlucitã a cerurilor. 12. Atari : o putere egalã cu aceea pecare o poseda mîna lui Anania, despre care citim în Faptele Apostolilor, IX, 10 ºi urm.,cã redãdu vãzul Sfîntului Pavel, atingîndu-i ochii cu mîinile : „În Damasc era un ucenicnumit Anania. Domnul i-a zis, într-o vedenie : «Scoalã-te ºi cautã în casa lui Iuda pe unul zisSaul din Tars... ºi pune-i mîinile peste ochi, ca sã-ºi capete iarãºi vederea». Anania a plecatºi dupã ce a intrat în casã, a pus mîinile peste Saul, ºi a zis : «Frate Saule, domnul Isus m-atrimis ca sã capeþi din nou vederea». Chiar din clipa aceea, au cãzut de pe ochii lui ca unfel de solzi ºi el ºi-a cãpãtat iarãºi vederea”. 13. Cum vrea : a se înþelege : leacul care vareda vederea ochilor mei (prin care Beatrice a intrat în mine cu un foc ce-n veci mã va încinge)sã vinã mai tîrziu ori mai devreme, dupã placul ei. 14. Zãvorul : poarta (figurã de stil : parteapentru tot).
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16 Al curþii-aceºtia-atotaºezãtorulmi-e singur A ºi O Scripturii sfintepe care, mult-puþin, mi-o scrie-amorul.”
19 ªi-acelaºi glas ce-mi stinse mai ’nainteal spaimei ger de-orbia-nchipuitãmi-a dat curajul sã rostesc cuvinte.
22 – „Tu trebuie prin mult mai deasã sitãsã cerni – mi-a zis. De cine-i deci mereusãgeata ta spre-asemeni þel þintitã ?”
25 – „Dovezi ºi-ale ºtiinþei – zisei eu –,ca ºi porunca ce de-aici ne vineimprimã-n mine-acest amor al meu.
28 Cãci binele-ntrucît îl ºtim cã-i bineaprinde-n noi amor pe-atît mai marepe cît cuprinde-un spor al sãu în sine,
31 deci spre esenþa lui ce este-atarecã orice bun ce n-ar fi-n sînul eiabia-i din focul sãu o slabã zare,
34 mai mult decît spre-orice-s atraºi aceicari pot acel un adevãr discernepe care-aceastã probã ia temei.
37 Iar lucru-acesta minþii mi-l aºterneºi-acel ce de Iubire-mi spuse miecã-i cea dintîi ca rang între eterne,

16. Al astei curþi (a). 35. marele-adevãr îl pot (a). 36. Din (a).
17. A ºi O : alfa ºi omega, începutul ºi sfîrºitul : Dumnezeu, care e începutul ºi sfîrºitultuturor lucrurilor, este ºi începutul ºi sfîrºitul iubirii lui Dante. Scripturii : creaþiunii.18. Mult-puþin : mult ori puþin, fiindcã amorul pentru creaþiuni se face simþit mai tare saumai slab, dupã cum reflectã mai mult sau mai puþin virtutea divinã. Scrie : în text : „citeºte”,adicã „interpreteazã”. Amorul : iubirea, a treia dintre virtuþile teologale. 20. Spaimei : acelaºiglas al Sfîntului Ioan, care m-a îmbãrbãtat, spunîndu-mi cã orbirea mea era vremelnicã.22. Mai deasã : fiindcã pînã acuma Dante a expus numai conceptul general de iubire, ºi derîndul acesta trebuie sã treacã la amãnunte, strecurînd gîndurile sale printr-o sitã mai deasã.24. Sãgeata : sufletul tãu. Þel : de-a iubi în toate lucrurile pe Dumnezeu. 25. ªtiinþei : filoso-fiei. Cf. De Monarchia, II, 1 : „veritas autem quaestiones patere potest non solum lumine rationis
humanae, sed etiam radio divinae auctoritatis. Quae duo cum simul ad unum concurrunt coelum
et terram simul assentire necesse est”. 30. Pe cît : cît mai multã din bunãtate conþine în sine.31. Deci : a se construi : „Deci aceia care pot discerne acel adevãr... sînt atraºi, mai mult decîtspre orice, spre esenþa lui.”. Sensul este : „Deci mintea omeneascã trebuie sã fie atrasã, maimult decît spre alte bunuri (spre orice), cãtre acea esenþã dumnezeiascã ce întrece pe celelaltebunuri care provin din ea, dupã cum o luminã întrece razele ei. Deci trebuie sã fie atrasãcãtre Dumnezeu mintea acelora care vãd adevãrul fundamental al acestui silogism, cã adicãDumnezeu este cel mai mare dintre bunuri” (Steiner). 33. Zare : licãrire. 36. Probã : raþiona-ment. 38. Acel : Aristotel, în cartea I a Eticii, unde spune cã toate lucrurile cer (doresc)binele. Cf. ºi Summa theologica, I, 6 : „Ceea ce toate lucrurile doresc nu este decît Dumnezeu,care este þinta tuturor ; deci binele nu e altceva decît Dumnezeu”.
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40 ºi sfînta voce cea de-a pururi viece-a zis lui Moise, despre Ea spunînd :«Eu vreau sã vezi întreaga mea tãrie».
43 Chiar însuþi mi-o arãþi, cînd, începîndînalta veste-a tainei celei sfintede-aici, întreci orice ’nãlþimi de gînd.”
46 ªi-un glas vorbi : – „ªi prin umana minteºi prin Cuvînt, ce tot ca ea vorbeºte,suprem amor pãstreazã-I tu ’nainte !
49 Dar spune-mi ºi-asta tu : nu simþi, fireºte,c-ai fi spre-Amor atras ºi de-alte strune ?ce þepi mai sînt prin care te-mboldeºte ?”.
52 Nu-mi fu ascuns ce-avu-n intenþiunevulturul lui Cristos ; vãzui ºi-ascunsulspre care vru sã-mping ce-aveam a spune.
55 Deci : – „Toate-acele þepi – îmi fu rãspunsul –ce pot împinge-un om spre Dumnezeuîn inimã-mi concurg ºi cu de-ajunsul.
58 Cãci Eul lumii-ntregi ºi eul meu,ºi moarte[a] ce-o muri spre-a-mi da fiinþãce sper-orice fidel cum sper ºi eu,
61 cum ºi rostita-mi vie conºtiinþãm-au smuls din malul dragostei deºarteºi-n mal m-au pus, al celei cu priinþã.

40. Voce : a lui Dumnezeu. 41. Moise : cf. Exodul, XXXIII, 19 : „Moise a zis : «Aratã-mi slavaTa !». Domnul a rãspuns : «Voi face sã treacã pe dinaintea ta toatã frumuseþea Mea ºi voichema numele Domnului înaintea ta»”. Despre Ea : în text : „despre sine”. Se referã deci la„sfînta voce” din versul precedent. 43. Cînd : dupã unii, în Apocalipsã, unde se spune : „Eusînt alfa ºi omega, cel dintîi ºi cel de pe urmã”. Dupã alþii, în Evanghelia Sfîntului Ioan, undeîn capitolul I se vorbeºte despre întruparea cuvîntului dumnezeiesc. 44. Tainei : fiindcã înaceastã carte profeticã se dau în vileag cele mai înalte ºi mai grele adevãruri. Cred cã n-audreptate cei ce se referã la Evanghelia Sfîntului Ioan, pentru care cuvîntul „tainã” n-ar finimerit. 46. Minte : prin raþionamente omeneºti. ªi prin : Sfîntul Ioan se adreseazã lui Danteºi-i spune : „Pãstreazã-I (Iubirii) de aici încolo (înainte), ca ºi acum, amorul cel mai mare(suprem amor) pentru Dumnezeu, bizuindu-te pe raþionamentele omeneºti (umana minte) ºipe autoritatea (Cuvînt) cãrþilor sfinte ºi pe aceea a Bisericii”. 47. Cuvînt : cuvîntul cãrþilorsfinte ºi al Bisericii. 50. Strune : alte motive în afarã de cele spuse. 51. Þepi : îndemnuri.Îmboldeºte : subiectul (subînþeles) este „aceastã iubire”. În text : „cu cîþi dinþi aceastã iubirete muºcã”. 52. Ascuns : adicã sã lãmureascã Dante motivele intelectuale ºi sufleteºti ce-l facsã primeascã în inima sa iubirea. 53. Vulturul : se ºtie cã în sculptura simbolicã a EvuluiMediu fiecare evanghelist era simbolizat printr-un animal : Matei printr-un grifon, Marcuprintr-un leu, Luca printr-un viþel ºi Ioan printr-un vultur. Cf. Apocalipsa, IV, 7 : „În mijloculscaunului de domnie stau patru fãpturi vii. Cea dintîi fãpturã vie seamãnã cu un leu ; a douaseamãnã cu un viþel ; a treia are faþa unui om ; ºi a patra seamãnã cu un vultur care zboarã”.55. Þepi : îndemnuri. Reia aceeaºi imagine întrebuinþatã de examinatorul sãu. 58. Eul :Dumnezeu. 59. O muri : Isus Cristos. 60. Ce : tãmãduirea sufletului. Cf. Epistola catolicã,I, 45 : „din pricina nãdejdii care v-aºteaptã în ceruri”. 61. Conºtiinþã : conºtiinþa sigurã cãDumnezeu este Binele suprem. 62. Malul : cf. Infernul, II, 108. Deºarte : pãcatul, socotit cadragoste îndepãrtatã de la þinta sa fireascã. 63. Priinþã : dragostea dreaptã, care ne face sãiubim pe Dumnezeu mai presus de toate lucrurile.
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64 Iar frunzele grãdinii-n care-mpartepodoab-eternul Domn iubite-mi sîntcît este-a lor de El donata parte”.
67 Iar cînd tãcui, atît de dulce-un cînttrecu prin cer, ºi-ntrînd în melodiecînta ºi Doamna mea-ntreitul Sfînt.
70 Precum trezit de-o fulgurã prea vie,prin simþul vãzului ce-mpins de-acutelucori aleargã dintr-o ie-n ie,
73 ºi-atîta eºti, de-acea trezire iute,confuz încît þi-e groazã de-a[rãtare]cît timp nu vine mintea sã te-ajute,
76 aºa cu ochi ce-aveau strãfulgerarela mii de leghe-acum, din ochii-mi moigoni Beatrice-a mea orice-nnorare.
79 Vãzui, decît vedeam, mai clar apoiºi ca nãuc am ºi-ntrebat deodatãde-a patra faclã ce-o vedeam cu noi.
82 – „În sînu-acestor raze se desfatãacel ce-a fost – rãspunse ea vioaie –creat ca suflet prim de-al lumii Tatã.”
85 Precum cînd trece-un vînt, de-ntîi se-ndoaiecu vîrfu-n jos ºi-apoi de sineºi ease ’nalþã iar, prin propriu-i act o foaie,
88 aºa, ºi-uimit, în vremea ce-mi vorbeafãcui ºi eu, ºi-mi dete bãrbãþiecumplitul dor de vorbã, ce m-ardea.

87. iar fostu-i loc (a).
64. Frunzele : fiinþe ce populeazã lumea (grãdina) lucratã de Dumnezeu (eternul Domn).Imaginea e luatã din Ioan, XV, 1-2 : „Eu sînt adevãrata viþã, ºi tatãl meu este vierul”.66. Parte : în relaþie cu binele care le e dat lor (fiinþelor lumeºti) de cãtre Dumnezeu. Cf. PietroLombardo, Sententiae, III, 27 : „Charitas est dilectio, qua diligitur Deus propter Se, et proximus
propter Deum vel in Deo”. 69. -ntreitul : Beatrice cîntã de trei ori : „Sfînt, Sfînt, Sfînt”, dupãimnul ce este cîntat în Apocalipsa, IV, 8, de cãtre cele patru animale simbolice : „Zi ºi noapte,ziceau fãrã încetare : «Sfînt, Sfînt, Sfînt este Domnul Dumnezeu cel Atotputernic, care era,care este, care vine»”. 70. Fulgurã : strãfulgerare. 72. Ie : în text : „fustã”, adicã tunicae
oculorum, dupã cum numeau oamenii din Evul Mediu membranele ochilor. 73. ªi-atîta : a seconstrui : „ºi este atît de confuz de acea trezire...”. 78. Goni : simbolic, teologia redã vedereaochilor omeneºti orbiþi de strãfulgerarea misterului divin. -nnorare : întunecime, întuneric,orbire. 80. Nãuc : surprins de aceastã nouã putere, pe care au cãpãtat-o ochii lui. 81. A patra :sufletul lui Adam, primul pãrinte al omenirii, pe care, înainte ca Beatrice sã-i fi mãrit vãzul,nu-l zãrise. 84. Suflet prim : Adam, creat direct de Dumnezeu. 87. O foaie : Dante, cuprinsde uimire ºi respect faþã de primul om, opera mîinilor lui Dumnezeu, îºi lasã capul ca ofrunzã, ºi apoi, învingîndu-ºi mirarea, îl ridicã, la fel cu frunza ce se înalþã iar, dupã tre-cerea vîntului.
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91 – „Tu, fruct, cui scris îþi fu, ºi singur þie,copt gata sã te naºti, tu-ntîi nãscutecui nor-ori fiicã-þi este-orice soþie,
94 smerit, atît cît poate-a mea virtute,te rog de-o vorb-a ta ! Tu-mi vezi ardoareaºi mut eu tac spre-a te-auzi mai iute.”
97 Se zbate-un animal sub pînz-aoarea,cã psihicele-i stãri sînt manifesteprin ce miºcãri îi face-nvãlitoarea,
100 aºa-mi dãdea ºi primul om de veste,prin haina ce-mbrãcat în foc îl þine,spre-a-mi face placul cît de gata este,
103 ºi-a zis : – „Mai bine ºtiu ce dor e-n tine,mai bine-l ºtiu, deºi-al tãu glas îl tace,decît ºtii tu ce crezi cã ºtii mai bine.
106 Cãci eu citesc oglinda cea veracece-ºi face-oricare lucru-o copie-a luici-o copie-a sa nici unul nu se face.
109 Tu vrei sã ºtii cît timp e de cînd fuide Domnul pus în mîndrul Rai, în care,pe-aºa de lungã scar-adus, tu sui.
112 Cît timp mi-a fost vederii-o desfãtare ;vreai cauza dreapt-a marelui desdemn ;ce limb-avui, ºi, de-am creat-o, care ?
115 O, fãtul meu, nu c-am gustat din lemnfu-n sineºi cauza lungului exiliu,ci numai c-am trecut ºi peste semn.

92. Copt : fãrã sã treacã prin copilãrie. Cf. Pietro Lombardo, Sententiae, II, 17 : „Adam in
virili aetate continuo factus est et hoc secundum superiores, non inferiores causas ; id est
secundum voluntatem et potentiam Dei”. 93. Soþie : lui Adam toate soþiile îi sînt fiice, fiindcãtoate se coboarã din el, ºi toate îi sînt nurori, fiindcã s-au cãsãtorit cu bãrbaþi care ºi ei sîntcopiii lui. 97. Se zbate : dupã cum uneori un animal acoperit cu o pînzã se zbate în aºa fel,încît, dupã miºcãrile pînzei, putem sã-i ghicim intenþiile, tot aºa sufletul lui Adam, prinstrãfulgerarea mai vie a înveliºului sãu de luminã, aratã lui Dante cîtã bucurie manifestã dea-i satisface dorinþa. 106. Oglinda : Dumnezeu, în care toate faptele ºi gîndurile omeneºtisînt reflectate în etern. 107. O copie : fiindcã toate lucrurile create sînt fãcute din substanþaSa divinã. 108. Nici unul : fiindcã nici un lucru creat nu primeºte în sine pe Dumnezeu.110. Rai : e vorba de Raiul pãmîntesc, prima locuinþã a lui Adam. 111. Scar- : scara simbolicãa diferitelor ceruri prin care Dante, suindu-se ca pe niºte trepte, se ridicã pînã la Empireu.112. O desfãtare : cît timp m-am bucurat de priveliºtea frumoasã a Raiului pãmîntesc.113. Vreai : vrei sã ºtii, sã afli. Desdemn : care a fost motivul adevãrat al supãrãrii luiDumnezeu. Cu alte cuvinte, în ce consistã pãcatul lui Adam. 114. Ce limb- : care a fost limbace a fost creatã de Dumnezeu o datã cu mine ºi care a fost aceea pe care am nãscocit-o, dîndun nume fiecãruia din lucrurile create. Cf. De vulgaris eloquentia, II, 6 : „Dicimus certam
formam locutionis adeo cum anima prima concreatam fuisse”, ºi Geneza, II, 19 : „DomnulDumnezeu a fãcut din pãmînt toate fiarele cîmpului ºi toate pãsãrile cerului, ºi le-a adus laom, ca sã vadã cum are sã le numeascã ; ºi orice vieþuitoare avea sã poarte numele pe careavea sã i-l dea omul”. 115. Lemn : rodul, pomul binelui ºi al rãului. 116. Exiliu : pe pãmînt,dupã izgonirea din Rai. 117. Peste semn : cã nu m-am mulþumit de marginile prescrise mie
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118 Acolo, de-unde fu chemat Virgiliu,eu patru mii trei sute doi de soriam stat dorind acest divin conciliu.
121 Prin zodii-apoi, cu ochii muritorivãzutu-l-am fãcînd întreaga roatãde nouã sute ºi treizeci de ori.
124 Iar limba ce-o vorbii fu stinsã toatãpe cînd Nimrod cu-ai sãi n-avea nici gîndsã facã cea ce-n veci n-avea sã-l poatã.
127 Cãci orice fapt-a minþii,-n timp urmîndplãcerii voastre-umane ºi rotiriiacestor roþi, n-au trainic trai nicicînd.
130 Cã oamenii vorbesc e fapt-a firii ;iar firii-apoi nimic nu-i pasã, dacãvoi daþi aºa sau altfel curs vorbirii.
133 ªi pîn-a nu veni într-acea cloacã,numit-a lumea El supremul Binedin care-mi vine-odihna ce mã-mbracã.
136 Eli apoi, ºi-aºa veni de sinecãci astfel e ce oamenii uzeazã,ca frunza-n pom, cã piere ºi-alta vine.
139 Pe dealul cel ce mai spre cer cuteazã,am stat cu viaþ-onestã ºi pierdutã,din ceasul prim ºi pînã-n cel ce-urmeazã
142 pe-al ºaselea, cînd Sol cadrantu-ºi mutã”.

126. Sã-nceap-un sfat ce-n (a).
de Dumnezeu. 118. Acolo : în Limb. 120. Conciliu : tovãrãºia, adunarea, soborul sufletelorfericite din Rai. Deci, dacã la aceºti 4302 de ani pe care Adam i-a petrecut în Limb adãugãmcei 930 din viaþa sa pe pãmînt ºi pe urmã cei 1266 de ani petrecuþi de la moartea lui Cristospînã la 1300, epoca închipuitã a viziunii lui Dante, avem suma de 6498 de ani de cînd Adama fost creat ºi pus în Raiul pãmîntesc. 121. Muritori : fiindcã Adam a trãit 930 de ani.
Cf. Geneza, V, 5 : „Toate zilele pe care le-a trãit Adam au fost de nouã sute treizeci de ani ;apoi a murit”. 125. Pe cînd : cu mult mai înainte de încurcarea limbilor de pe vremea luiNimrod ºi a Turnului Babel. Cf. Geneza, XI, 7 : „...sã le încurcãm acolo limba, ca sã nu-ºi maiînþeleagã limba unii altora”. 126. Cea ce : turnul lui Babel, al cãrui vîrf trebuia sã atingãcerul. 127. Urmînd : fiindcã urmeazã cerul, înrîuririle cãruia pricinuiesc schimbarea faptelor.Cu alte cuvinte, limba primitivã pe care au vorbit-o s-a stins, ca toate lucrurile care pornescdin plãcerea omeneascã ºi din înrîurirea corpurilor cereºti, care sînt schimbãtoare. 130. Afirii : fenomenul vorbirii e ceva firesc ºi deci schimbãtor, dupã placul omenesc, pe care fireanu-l împiedicã deloc. 133. Cloacã : Infernul, unde se aflã Limbul. 134. El : în text : „I”, iniþialanumelui Iehova. 136. Eli : adicã Eloi, cuvînt ebraic ce înseamnã „puternic”. 139. Dealul :muntele Purgatoriului, în vîrful cãruia se aflã Raiul pãmîntesc. 142. Cînd : de la prima la aºaptea orã a zilei de primãvarã în care a fost creat. Cadrantu- : cînd la amiazã trece pestemeridian ºi intrã în pãtrarul occidental. Deci Adam a stat în Raiul pãmîntesc de la ºase dedimineaþã pînã la unu dupã-amiazã.
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1 Pe Tatãl, Fiul ºi pe Duhul Sfîntcînta tot Paradisu-ntru mãrireaºa cã mã-mbãta suavul cînt.
4 Iar ce vedeam pãrea cã-i o zîmbirea-ntregii lumi, fiindc-a mea beþiemi-a-ntrat ºi prin auz, ºi prin privire.
7 O, dulce-a dulcii lumi împãrãþie,o, viaþã plinã de amor ºi pace,o, fãr’ de griji vegheatã bogãþie !
10 ªi-au stat acele patru lãmpi vivaceîn faþa mea, iar cea ce-ntîi venivãzui cum tot mai de lucori se face,
13 ºi-aºa era cum cred c-ar deveniºi Jupiter de-ar fi, ºi el ºi Marte,vulturi în cer ºi cu-alte pene-ar fi.
16 Prevãzul cel divin ce-aici împarteºi timp ºi-oficii, i-a silit sã tacãpe toþi din sfîntul cor ºi-n orice parte,

Cîntul XXVII
Cerul al optulea, înstelat :

sufletele triumfãtoare.
Cerul al nouãlea, primul mobil :

stihiile îngereºti

Slava Sfintei Treimi ºi invectiva Sfîntului
Petru împotriva papilor (1-66)  Privirealui Dante spre Pãmînt (67-108)  Fireacerului al nouãlea ºi invectiva împotrivapoftelor omeneºti (109-148)

2. -ntru mãrire : proslãvind. 3. -mbãta : Cf. psalmul XXXVI, 9 : „Se vor îmbãta de bogãþiilecasei Tale ºi setea ºi-o vor stîmpãra cu torentele bucuriei Tale”. 5. Lumi : „fiindcã toatelucrurile frumoase din ea : stelele, florile, marea, cerul, pãreau a se fi adunat acolo, pentrua forma o frumuseþe unicã ºi supremã, care era nu numai pentru bucuria ochilor, ci ºi aauzului, din cauza cîntecelor dulci ce le auzeau” (Steiner). 9. Vegheatã : singurã, fiindcã, odatã cuceritã, nimeni nu ne-o poate rãpi. 10. Patru : Sfîntul Petru, Sfîntul Iacob, Sfîntul Ioanºi Adam. 11. -ntîi : Sfîntul Petru. 12. De lucori : luminoase. 13. Cum : cum ar deveni planeteleJupiter ºi Marte dacã ºi-ar preschimba culoarea una cu a celeilalte, Jupiter devenind roºu,iar Marte alb. Cf. Convivio, II, XIV : „Jupiter se aratã alb, aproape argintiu, printre celelaltestele, dar Marte ne apare de culoarea focului”. 15. Vulturi : stele. Comparaþie cam îndrãz-neaþã, dar în gustul artei poetice medievale. Alte pene : cu penele (culoarea luminii) celuilalt.16. Prevãzul : Providenþa. 17. Timp ºi-oficii : ce trebuie sã facã fiecare ºi cît. 18. Parte : ºipe cerul întreg, ºi pe fiecare suflet în parte.
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19 ºi-un glas vorbi : – „Sã nu te mire dacãmã schimb aºa, cã-n toþi, pe cît timp euvoi spune-aici, schimbare-o sã se facã.
22 Acel ce-n lume-urzupã locul meu,al meu, al meu, cã e vacant oficiuîn faþa Fiului lui Dumnezeu,
25 fãcu din cimiteriul meu ospiciude sînge ºi putori, cari pentru-acelpervers zvîrlit de-aici sînt un deliciu !”.
28 Vãzui tot ceru-atunci luînd la felcoloarea cea ce Feb o zugrãveºteîn zori ºi-amurg pe norii-opuºi cu el.
31 ªi cum femeia demnã ce-ºi pãzeºtevegheat virtutea, chiar numai cînd eaaude-al[e-]altei greºuri, se-ngrozeºte,
34 aºa s-a-ngãlbenit ºi Doamna mea,ºi-aºa s-a-ntunecat ºi ceru-mi pare,pe cînd supremul Domn ne pãtimea.
37 Apoi din nou purcese-o cuvîntare,avînd o voce-atîta de schimbatãcum chipul lui nu-i fu schimbat mai tare :

19. Un glas : Sfîntul Petru, care prevesteºte lui Dante scena ce se va întîmpla, adicã faptulcã întregul Rai îºi va schimba culoarea într-un roºu aprins, de ruºine, la auzul corupþiei curþiipapale, revelatã ºi înfieratã cu aspre cuvinte de cãtre primul întemeietor al Bisericii romane.22. Acel : dacã þinem seamã de anul închipuit al viziunii (1300), Bonifaciu al VIII-lea. Dar,dacã ne gîndim la anii în care Dante a scris aceste din urmã cîntece ale Paradisului, Ioanal XXII-lea. Uzurpã : s-ar potrivi foarte bine lui Bonifaciu al VIII-lea, a cãrui alegere la scaunulpapal Dante o socotea nu numai nelegitimã, dar ºi de inspiraþie diabolicã. 23. Al meu : repeta-rea de trei ori a acestui cuvînt aratã toatã indignarea Sfîntului Petru pentru profanarea unuilucru aºa de sfînt ca scaunul pontifical, întemeiat de Isus Cristos ºi ajuns marfã de cumpãratprin bani. 25. Cimiteriul : Roma, unde Sfîntul Petru a murit ºi a fost îngropat. Ospiciu : întext : „cloacã”. 26. Sînge : cruzimi sîngeroase. Putori : corupþie. Acel : Lucifer, care, fireºte,se bucurã de josnicia la care a ajuns Biserica lui Cristos. Cf. Sfînta Ecaterina, Cartea doctrinei
divine, p. 251 : „Aceºti nemernici, nedemni de a fi slujitori ai altarului, sînt diavoli întrupaþi,fiindcã prin ticãloºia lor s-au conformat voinþei diavolului”. 29. Feb : soarele. 30. Opuºi : cîndrazele soarelui se aflã în dosul lor, la revãrsatul zorilor ºi în amurg. Cf. Ovidiu, Metamorphoses,III, 183 ºi urm. : „qui color infectis adversi solis ab ictu Nubibus esse solet aut purpureae
Aurorae Is fuit in vultu visae sine veste Dionae”. 33. Greºuri : greºeli. 34. -ngãlbenit : în textnumai : „ºi-a schimbat culoarea”. Coºbuc admite interpretarea lui D’Ancona (Scritti danteschi,Firenze, Sansoni, 1913, p. 460), care, dacã se potriveºte cu acea întunecare a cerului desprecare se vorbeºte în versul urmãtor, totuºi ne mirã, într-un moment în care tot Paradisul roºeºtede indignare la cuvintele Sfîntului Petru. Comentatorii moderni interpreteazã unii cu înroºit(ca Torraca ºi Steiner), alþii cu îngãlbenit (ca Passerini ºi Del Lungo). Credem cã interpretareajustã este aceasta din urmã, cu toate cã nu prea se potriveºte cu atitudinea întregului Raiîn aceastã ocazie – fiindcã un pasaj din Convivio (IV, 25) lãmureºte cã, dupã Dante, culoareafeþei celui ce se ruºineazã poate sã fie ºi paloarea : „...dupã cum vedem la fecioare ºi la femeileoneste... care toate se coloreazã la faþã de culoarea palidã sau roºie”. 36. Pe cînd : în clipaîn care Isus Cristos a murit pe cruce. Cf. Matei, XXVII, 45 : „De la ceasul al ºaselea pînã laceasul al nouãlea s-a fãcut întuneric peste toatã þara”.
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40 – „N-a fost mireasa lui Cristos pãstratãprintr-al meu sînge ºi-a[l] lui Clet ºi Linul,spre-a fi la-ngrãmãdiri de-averi uzatã,
43 ci Sixt ºi Piu, Calist ºi-Urban suspinuldin urm-al lor cu sînge ºi-l vãrsarã,ãst cer spre-a-l dobîndi mai cu deplinul.
46 N-a fost al nostru gînd ca pe poporsã-l þie-acei ce-n scaun ne urmarãpe-o parte-n dreapta, pe-alta-n stînga lor,
49 nici cheile cari mie mi se darã,s-ajung-un semn pe steaguri ce stîrpescpe-acei ce drepþi creºtini se botezarã,
52 nici eu figurã de sigil prostescpe bule pline de minciuni vîndute,de cari mã ruºinez ºi mã-ngrozesc !
55 Pãºunile sînt toate-acum umplutede lupi rapaci în haina ciobãneascã –mînie sfîntã, cum nu cazi mai iute !
58 Sã bea al nostru sînge-o sã porneascãgasconi ºi basci ! Oh, bunule-nceput,ce trist sfîrºit þi-e scris sã te-njoseascã !

57. O cum (a).
40. Mireasa : Biserica. 41. Al meu : prin martiriul meu (al Sfîntului Petru). Clet : al doileapontif, care a pãstorit de la 78 la 91 d.Cr. ºi care, dupã cum se citeºte în Brev. roman. (XXVI) :„Domitiano imperatore, secunda post Neronem persecutione, martyrio coronatus est et in
Vaticano iuxta corpus beati Petri sepultus”. Linul : primul episcop al Romei ºi primul pontifdupã Sfîntul Petru, a cãrui viaþã a scris-o. A pãstorit de la 66 la 78 d.Cr. ºi a fost decapitat„ob constantiae christianae fidei, jussu Saturnini, impii et ingratissimi consularis, cuius filiam
a demonum liberaverat” (Brev. roman., 23 sept.). 42. Uzatã : întrebuinþatã, folositã. 43. Sixt :Sixt I, papã de la 117 la 127 ; a fost martirizat sub împãratul Adrian. Piu : din Aquilea, papãcu numele de Pius I, de la 156 la 165 ; a fost ºi el martir. Calist : Calist I (217-222) ; a suferitmartiriul sub împãratul Alexandru Sever. Despre el ºtim din Brev. roman., 14 oct., cã :„aedificavit basilicam Sanctae Mariae trans Tiberim, et in via Appia vetus coemeterium
ampliavit, in quo multi sancti sacerdotes et martyres sepulti sunt...”. Urban : Urban I, urmaºullui Calist ; papã de la 222 la 230. A fost ºi el martirizat ºi îngropat în „Coemeterio Pretextati”.48. -n dreapta : cf. Matei, XXV, 31 ºi urm. : „Fiul Omului îi va despãrþi pe unii de alþii, cumdesparte pãstorul oile de capre, ºi va pune oile la dreapta, iar caprele la stînga Lui”. Cu toatecã imaginea este luatã din acest pasaj din Evanghelie, tonul acestor versuri este ironic, datfiind cã aici Sfîntul Petru face aluzie la protecþia ºi persecuþia papilor faþã de turma lorcreºtineascã, ce ar trebui sã fie iubitã în întregime de cãtre pãstorul ei. Poate se ºi face aluziela protecþia guelfilor ºi a „albilor” ºi la persecutarea ghibelinilor ºi a „negrilor”. 49. Cheile :cf. Purgatoriul, IX, 117 ºi Paradisul, XXIII, 139. 50. Steaguri : militare, rãzboinice. 52. Eu :chipul Sfîntului Petru imprimat pe pecetea papalã. Prostesc : fiindcã bulele ºi decretelepecetluite cu chipul Sfîntului Petru erau de multe ori nedrepte. 56. Lupi : Cf. Matei, VII, 15 :„Pãziþi-vã de proorocii mincinoºi. Ei vin la voi îmbrãcaþi în haine de oi, dar pe dinãuntru sîntniºte lupi rãpitori”. 59. Gasconi : face aluzie la papa Clement al V-lea, din Gasconia, pentrucare cf. Infernul, XIX, 83. Basci : Ioan al XXII-lea ºi favoriþii lui. -nceput : începutul Bisericii,întemeiatã cu sîngele atîtor martiri. 60. Sfîrºit : de a hrãni atîþia prelaþi corupþi.
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61 Ci ’nalt Prevãzul, cel ce-a susþinutprin Scipio gloria Romei, va rãspundecurînd, cred eu, cu ajutorul vrut.
64 Iar tu, acel ce iar vei merge de-undeveniºi în lut, acestea sã le spui,ºi ce n-ascund nici eu, nici tu n-ascunde”.
67 Cum fulguie vãzduhul nostru-ai cuivapori îngheaþã sus, cînd Cãpriorulatinge soarele cu cornul lui,
70 aºa-n eter ningea frumos tot norulde fulgi triumfãtori, suind, aceice-au fost cu noi ’nainte-a-ncepe zborul.
73 ªi-urmînd suirea lor cu ochii meii-am tot urmat pînã la mediu-n carea pus un vãl distanþa peste ei.
76 Ci-mi zise Doamna mea, vãzînd cã-n zaremereu privesc tot numai spre ’nãlþime :– „Priveºte-n jos ºi-þi vezi a ta cãrare”.
79 Din clipa deci a reprivirii primefãcui întregul arc care separão margine de miezu-ntîiei clime.
82 Vedeam dincoace pe-unde-avu povarãiubitã Zeus, dincolo-n zãri deºartela Gade-a lui Ulise cale-amarã.

64. Iar tu ce-o sã scobori acolo (a). 75-77. înãlþime, adîncime (a).
61. Prevãzul : Providenþa. 62. Scipio : pentru Dante, apãrarea Romei, ameninþatã deHanibal, a fost voitã de Dumnezeu, cãci, mai tîrziu, Roma pãgînã avea sã devinã reºedinþaºefului Bisericii creºtine. 66. N-ascunde : iatã deci misiunea încredinþatã lui Dante de cãtreSfîntul Petru. 68. Îngheaþã : schimbîndu-se în fulgi de zãpadã. Cînd : în timpul solstiþiuluide iarnã, cînd soarele se gãseºte în zodia Capricornului. 71. Fulgi : aseamãnã sufletele trium-fãtoare cu fulgi luminoºi de zãpadã care, în loc de a cãdea jos, se urcã în sus, spre Empireu,de unde s-au coborît. 72. Zborul : de reîntoarcere în centrul Empireului. 74. Mediu- : spaþiulîntrepus. 75. A pus : a se construi : „distanþa a pus un vãl peste ei”. 78. -n jos : spre pãmînt.ªi-þi vezi : drumul ce l-ai fãcut. Nu e bine sã ne uitãm numai la þintã, ci sã ne întoarcem dincînd în cînd privirea spre locul de unde am pornit, ca sã ne îmbãrbãtãm, vãzînd drumulparcurs. 79. Clipa : pe atunci, în constelaþia Gemenilor era meridianul Ierusalimului (Paradisul,XXII, 152), pe cînd acum, cãtre amurg, se gãseºte deplasat cu 90°, astfel încît, dincolo de Gade(a lui Ulise cale-amarã), Dante vede oceanul Atlantic. Prime : de cînd pentru întîia oarã(Paradisul, XXII, 133) se uitase în jos spre a privi pãmîntul. 81. Clime : dupã oamenii dinEvul Mediu, climele sau zonele de pãmînt locuibil în care era împãrþit pãmîntul erau ºapteºi paralele cu ecuatorul. Prima climã începea la meridianul Gangelui, la gradul 12 ºi 1/2 delatitudine ºi isprãvea la gradul 20 ºi 1/2. Din punctul unde aceastã zonã (miezul întîiei clime)este întretãiatã de meridian pînã la orizontul occidental, unde ea sfîrºeºte, se formeazã unarc de 90°. 82. Pe unde : þãrmul fenician, din care Jupiter, cu înfãþiºarea unui taur, rãpi peEuropa (povarã iubitã). 84. Gade : Cadix, adicã strîmtoarea Gibraltarului, coloanele luiHercule, dincolo de care, dupã vechile povestiri elene, ajunse pînã la oamenii din Evul Mediu,Ulise îndrãzni sã treacã. Cf. Infernul, XXVI, 125. Amarã : fiindcã, ajuns în faþa unui munteînalt, se dezlãnþui o furtunã care învîrti de trei ori pe loc nava cutezãtorilor eroi, înecînd-o.
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85 ªi-aº fi putut sã vãd mai multã partedintr-ãst pãmînt, dar soarele stãteamai mult decît c-un semn, sub noi, departe.
88 Ci-apururi îndrãgitã mintea meade-a mea Stãpînã n-arse niciodatãde-atîta dor ca sã privesc la ea :
91 oricîte firea ºi-arta noastrã catãmomeli de-a prinde mintea, prin vedere,în cartea vie, ca ºi-n cea pictatã,
94 nimic nu sînt pe lîng-acea plãceredivin-acum, ce-ntreg m-a luminatprivindu-i faþa ce zîmbea-n tãcere.
97 Puterea deci, ce ochii ei mi-au dat,m-a smuls din mîndrul cuib ce-al Ledei fuseºi-n cel mai iute cer m-a ridicat.
100 Dar pãrþile-i extrem de iuþi ºi suseatît e de-uniform, încît e greusã spui în care parte-a lui mã puse.
103 Dar ea-ncepu, vãzîndu-mi dorul meu,ºi-aºa zîmbea, cã-n zîmbetele-i plinepãrea cã rîde însuºi Dumnezeu :
106 – „Fiinþa lumii care centru-l þineetern pe loc, dar totu-n jur miºcîndu-l,de-aici începe ca din datã fine.

86. înainte (a). 88. minte (a). 90. fierbinte (a). 94. n-or fi (a). 100. Ci-n (a).
87. Semn : mai mult de 30°. Cu alte cuvinte, Dante „ar fi putut sã zãreascã de-acolo maimultã parte de pãmînt, dacã între el ºi soare nu s-ar fi interpus zodia Taurului ºi parte dinaceea a Berbecului (mai mult decît c-un semn), dintre acelea ale zodiacului” (Del Lungo). Maisimplu : Dante ar fi vãzut de-acolo mai mult pãmînt, dacã acesta ar fi fost luminat de soare.92. Momeli : ca sã atragã atenþia oamenilor ºi sã le cucereascã mintea, fie în frumuseþeatrupurilor omeneºti (carnea vie), fie în operele lor de artã (cea pictatã). Cf. Convivio, IV, 25 :„Orînduiala mãdularelor noastre pricinuieºte o plãcere a nu ºtiu cãrei armonii minunate”.98. Cuib : zodia Gemenilor (Castor ºi Pollux) nãscuþi din oul Ledei, fecundat de Jupiter, careo iubi pe aceasta, sub înfãþiºarea unei lebede. Cf. Ovidiu, Heroides, XVII, 55 ºi urm.99. Mai iute : primul mobil, care, „fiind cel mai întins din toate, este clar ca, împlinindu-ºirevoluþia ºi miºcarea diurnã, sã fie cel mai iute dintre toate cerurile” (Della Valle). 101. E :sînt atît de uniforme... E greu : fiindcã ºi pãrþile cele mai apropiate de pãmînt, ºi cele maidepãrtate (suse) nu se deosebesc, fiind egale ºi ca iuþealã, ºi ca luminã. Foarte bunã mi separe observaþia lui Parodi, în Bollettino della Società Dantesca, XXVI, 66 : „Începe aici sãse destrame conceptul de spaþiu : primul mobil mai este încã un corp, dar atare încît ne facesã presimþim infinitul pe marginile cãruia se învîrteºte”. 104. Pline : neascunse, fãþiºe.105. Rîde : pãrea cã reflectã bucuria însãºi a lui Dumnezeu. 106. Fiinþa : „forþa care constituiefiinþa lumii îºi are prima sa obîrºie în cerul al nouãlea ºi face astfel ca Pãmîntul sã steanemiºcat în centrul Universului ºi ca cerurile sã se învîrteascã în jurul lui cu iuþealã. Lumeanoastrã deci începe de la primul mobil, fiindcã mai sus n-are nici o putere. În acestea ºi înversurile care urmeazã Beatrice explicã lui Dante : care este firea ºi funcþia primului mobil ;cum din el porneºte miºcarea celorlalte ceruri ºi cum el mãsoarã timpul, care se naºte dinacest cer aºezat între lumea sensibilã ºi cea insensibilã, între finit ºi infinit” (Steiner).
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109 Ãst cer nu-i nicãieri decît în gîndullui Dumnezeu, din care-amor s-aprindespre-a-i da miºcãri, ºi curs spre-a fi plouîndu-l.
112 Lumina ºi iubirea-n cerc îl prindecum el pe toate ; dar cuprinsul luiîl ºtie singur Cel care-l cuprinde.
115 Miºcarea-i prin nimic distinctã nu-i ;ci toate-a lor cu-a sa-ºi mãsoarã pasul,precum pe cinci ºi doi în zece-i pui.
118 Cum are timpul rãdãcini în vasulde-aici, ºi-ntr-altul foile-i altunde,þi-e clar acum ca datã cu compasul.
121 Ah, pofta ea cum poate sã-l scufundepe om în ea, ºi-s toþi fãrã puteresã scoaþ-afarã capul de subt unde !
124 Dã bune flori, ce-i drept, umana vreredar multe ploi ce varsã ne-ncetatdin prune dulci le face-urlupi de fiere.
127 Gãseºti credinþã azi ºi gînd curatde-abia la prunci, dar ambele-mpreunãse pierd, cînd nici mustaþã nu le-a dat.
130 Cît timp mai bîlbîieºte-un prunc, ajunã ;cu limba-ntreagã stã numai sã-ndoapeorice mîncare-n oriºicare lunã.

109. Nicãieri : rãspunde la a doua întrebare a lui Dante (adicã unde se gãseºte primul mobil),arãtînd cã acest cer nu se gãseºte în nici un loc anume, fiindcã nu primeºte nici un impulssau miºcare de la cerul superior, fiind miºcat numai de Dumnezeu, în a cãrui minte se aprindeiubirea, care face pe acest cer sã se învîrteascã, el comunicînd virtutea ºi celor inferioare.110. Din care : a se construi ºi a se înþelege : „din care (gînd al lui Dumnezeu) s-aprinde amor,care-i da miºcarea ºi înrîurirea (curs) pe care o plouã asupra celorlalte ceruri de dedesubt”.Se ºtie cã miºcarea cerurilor e datoratã iubirii sufletului motor, care doreºte a se apropia deDumnezeu, ºi înrîurirea este de aºa naturã, încît fiecare este pasiv faþã de cerul superior ºiactiv faþã de cerul inferior. Primesc înrîurirea cerului superior ºi o comunicã cerului inferior.112. Lumina : lumina ºi iubirea lui Dumnezeu cuprind în cerc primul mobil, dupã cum elcuprinde în sine pe toate celelalte, dar cerul cuprins de Dumnezeu (Empireul) e ºtiut numaide El, îl înþelege numai Dumnezeu care îl cuprinde. 115. Miºcarea-i : a primului mobil.Nimic : prin miºcarea unui alt cer, deosebit de el. 116. Toate : miºcãrile celorlalte ceruri, dededesubtul lui. A sa : cu miºcarea primului mobil. 117. Precum : dupã cum zece este mãsuratde cinci, jumãtatea sa, ºi doi a cincea parte a sa. Cu alte cuvinte, miºcarea primului mobilnu este mãsuratã de o altã miºcare, a altui cer (Empireul fiind nemiºcat). Dimpotrivã, miº-carea primului mobil mãsoarã toate celelalte miºcãri ale cerurilor inferioare (de dedesubt),care au o iuþealã treptat-treptat mai micã, precum cinci ºi doi sînt mai mici decît zece.118. Timpul : acum trebuie sã þi se parã clar, ca un adevãr geometric (cu compasul), cumtimpul îºi are rãdãcinile ascunse în primul mobil (vasul de-aici), iar foile (faptele zilnice,întrucît se manifestã în timp), în influenþa cerurilor celorlalte. 121. Ah, pofta : a se înþelege :„Ah, poftã, cum poþi sã-l scufunzi pe om sub tine (în ea), încît nimeni nu mai are puterea dea-ºi scoate capul de sub valuri !”. 125. Ploi : pasiunile nestãpînite. Cred cã se face aluzie ºila unele influenþe rele ale planetelor, care însã, dupã pãrerea lui Dante, se pot înlãtura prinactul voinþei, ele neîmpiedicînd liberul arbitru. 126. Urlupi : prune tinere, necoapte ; aici,în sensul de prune stricate de prea multã ploaie. 131. Sã-ndoape : întrebuinþat ca verb
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133 Ca mic copil ascultã, stã aproapede mama lui, dar clar cînd el vorbeºteel nu hrãneºte-alt dor decît s-o-ngroape.
136 ªi pielea, albã-ntîi, i se-nnegreºtetot astfel mîndrei fiice-a celui carene vine-n zori ºi-n murg ne pãrãseºte.
139 Gîndeºte-acum spre-a nu-þi mai fi mirarecã neamul vostru deviaz-aºa,fiindcã el cîrmaci pe nimeni n-are.
142 Ci-ntreg ghenaru-n martie nu va-ntrapentru sutimea cea nesocotitã,ºi-aceste roþi de sus vor rãsuna
145 aºa cã soarta cea de mult doritãva-ntoarce-a navei pupã-n locul prorii,ºi drept pluti-va flota cîrmuitã
148 ºi fruct adevãrat urma-va florii”.

141. niciunul (a). 148. Cã (a).
tranzitiv : „a îndopa o mîncare”, în loc de „a se îndopa cu o mîncare”. 134. Dar clar : a seconstrui : „dar cînd el vorbeºte clar” (cînd a crescut ºi a devenit mare). 136. ªi pielea : e vorbade Aurorã (mîndra fiicã a Soarelui), care, fiind albã dimineaþa, se înnegreºte cînd se înnop-teazã. 141. Cîrmaci : fiindcã ºi scaunul papal e vacant în faþa fiului lui Dumnezeu ºi fiindcãtronul imperial din Roma e pãrãsit. 142. Ghenaru- : luna ianuarie nu se va preschimba într-olunã de primãvarã din cauza neglijãrii celor douãsprezece minute (a suta parte dintr-o zi)care s-a fãcut în calendarul gregorian ; ºi cerurile vor produce o gravã întîmplare, care vaservi de pildã omenirii rãtãcite din lipsã de conducãtor. Ironia lui Dante consistã în faptul cãîn loc de a spune cã acest eveniment se va întîmpla foarte curînd, ne aratã cã nu vor trecesecolele necesare pentru ca, din neglijenþa celor douãsprezece minute, ianuarie sã ajungã olunã de primãvarã. 144. Roþi : ceruri. Rãsuna : vor înrîuri în aºa fel, încît vor arãta toatãmînia lui Dumnezeu. În text : „vor rãcni”. Cf. Ieremia, XXV, 30 : „Domnul va rãcni de sus ;din lãcaºul Lui cel sfînt va face sã rãsune glasul ; va rãcni împotriva focului locuinþei Lui”.145. Doritã : mînia lui Dumnezeu, doritã de toþi asupriþii ºi nedreptãþiþii, ca o rãzbunareîmpotriva cîrmacilor rãi. 146. -ntoarce : se va schimba cu totul, ºi în bine, mersul omenirii.Se vede cã, atunci cînd Dante compunea acest cînt, avea o licãrire de speranþã pentru îndrep-tarea lucrurilor bisericeºti ale Italiei.
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1 Cînd Ea care-mi sãdeºte Raiu-n mintesfîrºi s-arate-adevãrata starea specii-umane-n viaþa ei prezinte,
4 cum vede-un om într-o oglind-o zarece-o dã aprinsã-n dosu-i o fãclie,cît timp în vãz ºi-n cuget nici n-o are,
7 ºi cum se-ntoarce-apoi voind sã ºtiede este-aieve-n dos ca-n faþa luiºi vede-acord ca-n vers ºi melodie :
10 precum îmi amintesc, la fel fãcuiprivind în mîndrii ochi în cari iubireaîntinse laþu-n care prins eu fui,
13 ºi-aºa mã-ntoarsei ºi-mi izbi privireaaceea ce-ntr-acest volum s-aratãoricînd cu-adinsul îi observi rotirea.
16 Un punct vãzui ce-aºa de-nflãcãratãlucoare-avea, cã via lui luminãde-nfoacã ochii-i face orbi deodatã.

Cîntul XXVIII
Cerul al nouãlea, cristalin :

stihiile îngereºti

Punctul strãlucitor ºi cele nouã cercuri defoc (1-39)  Relaþiile între cele nouã stihii
îngereºti ºi ceruri (40-96)  Denumirea ºidistribuþia stihiilor îngereºti (97-139)

8. De-i spune-un adevãr oglinda lui (a). 12. un laþ (a). 13. Iar cînd (a).
1. Ea : Beatrice. Sãdeºte : fãcîndu-mã sã cunosc ºi sã gust tainele Raiului. 4. Zare : luminã.6. În vãz : înainte s-o fi vãzut. -n cuget : înainte chiar de a ºi-o fi închipuit. 8. -n faþa : înoglinda dinaintea lui. 9. -n vers : mãsura timpului cu care se priveºte melodia. Melodie : acîntecului. 10. La fel : cînd eu, privind în ochii Beatricei, am vãzut în ei ceea ce (punctul
radios al Dumnezeirii) mi se aratã a fi oglindit de ei. 12. Întinse : pe timpul Vieþii Noi.14. Acest volum : în cer. 15. Cu-adinsul : cu atenþie. 16. Un punct : Cf. Aristotel, De anima,III : „Punctul ºi fiecare lucru indivizibil se cunoaºte prin negaþia diviziunii ; fiindcã formelesimple ºi indivizibile nu sînt în inteligenþa noastrã, în act, ci numai în putinþã ; cã, dacã arfi în act, nu s-ar cunoaºte prin negaþie”. Tot astfel în Summa theologica, I, 1, 11 : „Punctul eacela care n-are pãrþi. Deci prin el ne reprezentãm pe Dumnezeu”.
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19 ªi chiar ºi-o stea ce-aici ni-e mai puþinã,ar fi putut, cum vezi o stea cu steaalãturi stînd, sã-þi par-o lunã plinã.
22 Departe-atît cît poate þi-ar pãreaun cerc de lunã care-l zugrãveºtecînd deºi vapori s-au strîns pe lîngã ea :
25 departe-atît un cerc de foc roteºteºi iute-astfel cã-i lin pe lîngã elsupremul cerc ce lumea ne-ocoleºte.
28 De-al doilea este-ncins acest inelde-al treilea el, ºi rînd pe rînd de-acindeun cerc pe-alt cerc aºa se-ncing la fel.
31 Mai sus apoi al ºaptelea se-ntindeºi-atît de larg c-a Henei servã, poate,ar fi prea strîmtã-n sineºi a-l cuprinde.
34 Vin alte douã roþi apoi, ºi toatepe cît de primul cerc se-ndepãrtaupe-atîta-n curs aveau mai line roate,
37 ºi-atît mai sincer foc le-nflãcãraupe cît de-aproape-s de lumina purã,fiind, cred eu, cã mai pãtruns-o au.
40 Iar Doamna mea vãzînd în cît-arsurãde dor eram : – „De-acest focºor divinatîrnã tot, ºi ceruri, ºi naturã.

19. ªi care stea, ce-aici (a). 20-21. Putea, aºa cum vezi alãturi stînd o stea (a).precum (a). 22. Departe poate, atît cît þi-ar pãrea (a). 25. ocoleºte (a). Un cerc de focpe lîngã punct roteºte (b). ocoleºte (A). Am introdus în text ultimul cuvînt dinvarianta (b) ca sã nu se repete acelaºi cuvînt în rimã. 26. cã-n fug-ar fi învins (a).c-ar fi întrecut ºi-acel (a). 27. lumile (a). Suprem ocol ce-ntreagã lume (b). 28. cuprinsacest inel (a). 30. e-ncins (a). 31. Al ºaptelea mai sus de el se-ntinde (A). Am trecutîn text varianta (a), mai clarã. 34. ºi-a fiecãrii (a). 35. Pe-atît miºcãrii (a). 36. ºi-ncurs (a). 38. Cui mai aproape-i stã (a). 39. în multã (a). mult o însîneazã (c).
19. Puþinã : micã. 20. Cum vezi : a se construi : „cum vezi stînd alãturi o stea cu o altã stea”.21. O lunã : punctul radios al Dumnezeirii este aºa de mic, încît cea mai micã dintre stele,pusã alãturi de el, ar pãrea mare cît o lunã plinã. 22. Departe : a se înþelege : „Împrejurulacelui punct radios ºi la o distanþã de el, aºa de micã, încît nu întrece pe aceea care este întrelunã ºi propriul ei nimb, se rotea un cerc ca de foc, ºi atît de iute, încît întrecea iuþimeaprimului mobil”. 23. Cerc : nimb. Zugrãveºte : cu razele sale. 26. Lin : încet. 27. Supremul :primul mobil, cel mai iute dintre ceruri, fiind mai aproape de Dumnezeu. 28. Al doilea : evorba de cele nouã stihii sau coruri îngereºti : al serafimilor, al heruvimilor, al tronurilor, alstãpînirilor, al virtuþilor, al puterilor, al principatelor, al arhanghelilor ºi al îngerilor, caresînt grupaþi trei cîte trei, în trei ierarhii, ºi care se rotesc împrejurul punctului radios alDumnezeirii cu o iuþealã ce descreºte cu cît se îndepãrteazã de el. Inel : primul cerc alserafimilor. 29. Acinde : formã obiºnuitã la Coºbuc. 32. Servã : Iris, fiica lui Taumas ºi aElectrei, trimisã Iunonei, reprezintã personificarea curcubeului. 33. Prea strîmtã : cu altecuvinte, al ºaptelea cerc îngeresc apãrea mai întins decît curcubeul. 34. Douã : a arhanghelilorºi a îngerilor. 36. Line : domoale, încete. 37. Sincer : mai luminos, mai curat, mai asemãnãtorcu lumina lui Dumnezeu. 39. Pãtruns : fiindcã sufletele îngereºti din care sînt alcãtuitepãtrund mai adînc în lumina adevãrului absolut. 41. Focºor : punctul radios al Dumnezeirii.
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43 Sã ºtii cã primul cerc, cel mai vecincu el, roteºte-aºa de iute-o caleprin multul sãu amor de care-i plin”.
46 Dar eu : – „De-ar fi ºi-n lumile mortaleun curs astfel cum vãd în cerul sfînt,sãtul aº fi cu-aceste spuse-a tale ;
49 cã-n lumea ce-o vedem de pe pãmînteu vãd rotiri cu-atîta mai divinepe cît de centru mai departe sînt.
52 Deci, dorul meu de-i scris sã aib-o fineaci-ntr-acest sublim ºi-angelic templuce numai foc ºi-amor cuprinde-n sine,
55 dorire-aº sã mai ºtiu de ce-n exemplunu-i tot asemeni cum ni-l dã izvodul,cãci eu degeaba stau ºi le contemplu”.
58 „Spre-atare nod de n-ai tu mîini în modulcerut sã-l tai, nu-þi fie de minune,cãci strîns aºa prin ne-ncercare-i nodul.”
61 Aºa mi-a zis, ºi-apoi : – „De-ai gînd a punesfîrºit dorinþii, prinde-mi ale melecuvinte-n cap ºi-ascultã ce voi spune.
64 Sînt cruguri strîmte-ori largi, a multor stele,cum e puþin-ori mult-acea virtutece-n toate-ale lor pãrþi e pusã-n ele.

44. Incheea roþii atît de iute (a). 45. Prin multu-amor pãtruns în întregime (a).
47. în ordinea dintr-aste roþi supreme (a). ca-n ceru-acest suprem (a). 48. Sãtul aºfi cu (a). Sãtul avea-m-ar cea ce-mi e propusã (b). 49. Ci jos în lumea cea care-ovãd (a). 51. din centru au (a). Pe cît umblet ’n extrem (a). 53. Cui margine lumina-idã ºi-amorul (a). 55. Aº vrea sã ºtiu deplin (a). Nevoe-mi e sã ºtiu (b). 56. Nu-iordinea (a). 57. Cãci eu prin mine (a). 59. mirare (a). 60. Prin ne-ncercare-i strînsatîta (c). 64. Sînt largi ori strîmte cercuri corporale (a ºi c). 66. Ce-n toate-ale lorpãrþi ia stãri egale (a).
Cf. Aristotel, Metaphisica, XXX, 7 : „De acest principiu deci atîrnã atît cerul, cît ºi firea, ºiacest principiu e Dumnezeu”. 43. Primul : al serafimilor. 45. Amor : care îl împinge sã seconfunde cu divinitatea. 46. De-ar fi : „Dante, privind stihiile îngereºti, observã o deosebireîntre rînduiala lor ºi aceea a cerurilor. ªi întreabã pe Beatrice cum ºi din ce motiv apropiereamai mare de centrul lor (punctul radios) face sã parã mai iute miºcarea circularã a stihiilorîngereºti, cîtã vreme aceastã miºcare în ceruri (al cãror centru e lumea sensibilã) e cu atîtmai iute, cu cît ei sînt mai departe de centru : înceatã în cerul Lunii, foarte iute în primulmobil” (Del Lungo). 50. Divine : mai pline de putere dumnezeiascã, deci mai iuþi. 52. O fine :sã fie împlinit. 53. Templu : primul mobil. 54. Foc ºi-amor : ºtiinþa ºi mila lui Dumnezeu.55. Exemplu : lumea sensibilã, orînduirea cerurilor. 56. Izvodul : orînduirea stihiilor înge-reºti. 57. Degeaba : fiindcã nu înþeleg nimic. 58. Nod : dificultate. Mîini : în text : degete.60. Ne-ncercare : din cauzã cã nimeni n-a cãutat sã-l dezlege, nodul a devenit aºa de strînscum vezi. 62. Dorinþii : dorinþei tale de a-þi lãmuri îndoiala în care eºti. 63. -n cap : se leagãde „prinde-mi” din versul precedent. 64. Cruguri : orbite, cercuri. 65. Virtute : înrîurire.Cercurile mai întinse exercitã o influenþã mai mare asupra lumii de dedesubtul lor, iar celemai mici una mai micã. 66. -n toate : aceastã virtute se întinde în toate pãrþile fiecãrui cer.
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67 Un plus de bun vrea plusul ºi-n salute ;salutea-n plus ºi-un plus de corp voieºtecînd are-ale lui pãrþi egal umplute.
70 Deci ãstui cerc ce-n sine-aici rãpeºteîntreaga lume,-acela-i corespundece mai perfect ºi ºtie, ºi iubeºte.
73 ªi-acum de pui mãsura-n roþi oriunde,conform virtuþii lor nu pe-aparenþasubstanþelor ce par a fi rotunde,
76 tu poþi vedea ce-adîncã-i conivenþade mare-ori mic ºi mult ori mai puþinîn orice crug cum are-nteligenþa”.
79 Precum rãmîne splendid ºi seninvãzduhul sus, cînd vîntul nordic bateumflînd al sãu obraz pe cel mai lin,
82 ºi-mprãºtie noaptea ceþii ce-adunatezãcea pe vãi, ºi rîde cerul iarcu tot ce are mîndru sã ne-arate,
85 aºa fui eu, cînd cu rãspunsu[-i] clar[m-a pregãtit], ºi spre-adevãr vederemi-a dat, sã-l vãd ca steaua-n cer de clar.
88 Iar cînd tãcu, atîta schinteiere,cum dã un fier din foc, prin toatã zareaaºa-mprãºtiau schintei ºi-aceste sfere

67. Mai bun-o vrere vreau (a). 68. Mai mare-un bine-n corp mai larg (a). 69. de-pline (a). 71. Totimea toatã (a). 72. cunoaºte (c). 75. Ce-n form-apar rotunde (a).
76. consecvenþa (a). 77. Ce mare le-o da mult ºi mic puþinul (a). 79. se-ntorc splen-doarea ºi seninul (a). 80. În aer sus (a). în vîntul dimineþei (a). 81. suflînd din celmai blînd obraz, ºi plînsul (a). 82. Vãzduh de-o tulbure-ncãrcare-a ceþii (a). Îlcurãþã (a). 83. frumuseþii (a). 85. rãspunsul (A). ea mi-a dat ca de (a). 86. rãspunsulclar (A). 89. Nu e din fier ce arde altfel jocul (a). 90. Schinteilor (a).
67. Salute : efecte salutare. 68. Corp : extensiune. 69. Umplute : desãvîrºite în sine ºipotrivite operaþiunilor care se cer de la ele. 70. Ãstui : primul mobil. Rãpeºte : tîrãºte dupãsine Universul întreg, imprimînd miºcarea asupra Pãmîntului. 72. Ce : corul serafimilor, maiplin de iubire ºi de ºtiinþa dumnezeiascã. 73. Pui mãsura : dacã apreciezi cerurile nu dupãaparenþã, ci dupã virtutea lor ºi în relaþiile lor reciproce. 76. Conivenþa : potrivirea. A seînþelege : „Dacã ai compara între ele stihiile îngereºti ºi cerurile, sub raportul virtuþii fiecã-ruia, ai descoperi, cu mintea ta, o minunatã potrivire între cerul cel mai mare ºi corul cel maivirtuos ; între cerul mai puþin întins ºi corul mai puþin virtuos, dupã cum mai mult sau maipuþin virtuoasã este inteligenþa prepusã lor”. 81. Pe cel : obrazul drept al zeului Borea, adicãvîntul de nord-vest, mai lin decît cel nordic ºi care aduce vreme bunã. 82. Adunate : adunatã.85. Cînd : în text : „cînd stãpîna mea m-a pregãtit cu rãspunsul ei clar”. 86. ªi spre : a seconstrui : „ªi mi-a dat vedere spre-adevãr ca sã-l vãd (atît) de clar ca steaua în cer”. 88. Schin-teiere : a se înþelege : „Aceste sfere împrãºtiau prin toatã zarea atîtea scîntei, cîte dã un fierscos din foc”.
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91 ºi-oricare foc un roi fãcea-ºi cãrareaºi-atîte-au fost cã roiurile-n zborîntrec la ºah de mii de ori dublarea !
94 ªi-Osana le-auzeam din cor în corspre punctul fix ce-i veºnicul lor ubiºi-n veci le-a fi ca fost din veci al lor.
97 Iar Ea vãzîndu-mi gîndurile dubiice-aveam, mi-a zis : – „În cercurile primetu vezi aici serafii ºi cherubii,
100 urmeazã centrul lor cu-aºa iuþimespre-a fi, cît pot, la fel cu punctul clar,ºi pot a fi, cãci au vederi sublime.
103 Alt cerc de-amoruri ce mai sus aparse cheamã tronuri ale vieþii sfintecãci ei treimii prime-i pun hotar.
106 Sã ºtii c-a lor plãcere-o simt fierbintepe-atît pe cît mai mult ei pot sã vazãîn Cel ce-i punct de-odihn-a orice minte.
109 A fi ferice deci se-ntemeiazã,cum vezi de-aici, pe actul contemplãrii,cãci actul de-a iubi de-abia-i urmeazã.

91. de multe-apoi aceste-n sbor (a). 93. Cã-ntrec (a). 95. ªi-etern þinea-i va unde-aufost oricînd (a). 96. ªi-n veci le-o fi c-a fost din veci al lor (b). 97-98. Iar ea care-avãzut ce gînduri/ Mai am a zis (b). 98. Aceste cercuri prime-n mintea (a). 99. Îþispun ce sînt (a). 100. Atît de iuþi urmeaz-a lor rotime (c). 102. ªi-atîta pot cît sîntprin vãz sublime (a). pe cît au ºi (c). 105. triadei (a). Cãci prag formeazã-ntîiuluitermar (b). 107. Pe cît mai mult pot Binele (a). 111. Ce-iubeºte-abia (a).
91. Roi : „fiercare scînteie a acelor cercuri, adicã fiecare înger, urma (fãcea cãrare) aprindereaîntregului cor. Dante vrea sã arate aici cã bucuriei individuale a fiecãrui înger i se adaugãbucuria colectivã a întregului cor” (Steiner). 93. La ºah : face aluzie la acea legendã dupãcare nãscocitorul jocului de ºah ar fi cerut regelui Persiei, ca rãsplatã, atîtea boabe de grîucîte se cuprind în numãrul rezultat din progresia geometricã a lui 2, înmulþit cu el însuºi de64 de ori (cîte pãtrãþele are tabla de ºah). Cifra care se obþine este aºa de enormã, încît tot regatulPersiei n-ar fi avut atîta grîu. Cf. Summa theologica, I, CXII, 4 : „multitudo angelorum trans-
cendit omnem materialem multitudinem... quia quod est melius, est magis a Deo intentum et
multiplicatum”. 95. Punctul : punctul radios al Dumnezeirii. Ubi : fiecare cor în locul dat lui,care este mereu acelaºi, datã fiind fixitatea punctului ce reprezintã Dumnezeirea. 96. Le-afi : le va fi. Ca : dupã cum. Din veci : dupã cum a fost în veci. 97. Dubii : dubioase. 98. Ce--aveam : ce le aveam. Prime : în cele douã prime cercuri. 99. Serafii : dupã doctrina SfîntuluiDionisie Areopagitul, urmatã de Dante, sînt cei mai de sus îngeri ºi cei mai aprinºi de iubire.Cherubii : cei mai înþelepþi. 100. Centrul : Dumnezeu (punctul clar). 101. La fel : fiindcãacea creaturã care ascultã de legea Creatorului îi este asemãnãtoare întru cîtva, pentru cã înde-plineºte voinþa Lui. 102. Vederi : cãci cu cît Îl vãd mai clar pe Dumnezeu, cu atît mai multÎl iubesc ºi cu atît mai mare intensitate se miºcã înspre El. 103. Amoruri : sufletele iubitoare.104. Tronuri : dupã Sfîntul Toma, Summa theologica, I, CVIII, 5-6 : „Sînt numite aºa fiindcãîn ele Dumnezeirea ºade ca în scaunul sãu, astfel cã o pot comunica ºi cercurilor inferioare”.105. Treimii : primul ternar (cor) îngeresc, compus din serafimi, heruvimi ºi tronuri.106. Plãcere : fericire. 108. Cel : Dumnezeu. Odihn- : fiindcã gãseºte în El desãvîrºitacunoºtinþã a oricãrui lucru. 109. A fi ferice : fericirea. 110. De-aici : din ceea ce s-a spus.Contemplãrii : în actul viziunii, pe care îl presupune, nu în actul iubirii.
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112 Mãsura ãstui vãz e plata cãriidin bune vreri ºi har cuprinsu-i creºte,ºi-aºa gradat sporeºte-n susul scãrii.
115 Triad-a doua care-aci-ncolþeºteºi ea-ntr-o primãvarã-nveºnicitãcãci noaptea din Berbec n-o desfrunzeºte
118 de-a pururi cînt-Osana fericitãcu trei psalmodii ce rãsunã-n treirotiri ferice-n ordinea-ntreitã.
121 E tripla ierarhie-aici de zei :domnii mai sus, virtuþi a doua gloatã,puteri se cheam-al treilea rang al ei.
124 Apoi a ºaptea ºi cu-a opta roatãprincipii-o fac, ºi-arhangheli, iar în prage joc de îngeri cea din urmã toatã.
127 În sus priveºte-oricare-acest ºiragci-aºa lucreazã-n jos, cã primul Binele-atrage-n sus, ºi-n jos ele-l atrag.
130 Iar Dionis, cu-ardoare fãr’ de fineprivind aceste roþi, numiri le-a pusºi-n toate le-a-mpãrþit aºa ca mine.
133 Grigore îns-apoi pe-alt drum s-a dus.De-aceea-n cer cînd ochii ºi-i deschiserîse de sine însuºi, cum le-a spus.

112. Mãsura ãstui vãz în merit ºede (a). 113. apoi purcede (a). Drept plata graþiei (a).
115. Iar alt termar ce tot aºa (a). 116. În primãvara asta (a). 117. Mielul (b). 121. -nei (a). 123. grad (a). 127-128. De sus au toate-a lor cît li-e dispus/ ªi astfel jos (a).
135. A rîs de (a).
112. Vãz : actul vederii (contemplãrii), puterea de viziune ce-o are fiecare din îngeri e potrivitãcu plata, cu premiul, adicã cu gradul de viziune dãtãtoare de fericire, efectul ºi darul haruluiºi bunãtãþii lui Dumnezeu. 115. Triad- : a doua ierarhie, compusã ºi ea din trei coruri.-ncolþeºte : ca niºte flori dezbobocite la soarele harului dumnezeiesc. 117. Din Berbec :toamna, cînd zodia Berbecului, care primãvara rãsare, împreunã cu soarele, devine nocturnã,învîrtindu-se în sens invers. N-o : fiindcã florile sufleteºti ale Raiului nu se veºtejesc niciodatã.119. Trei : fiecare cor cîntînd o melodie a sa. 120. Rotiri : coruri îngereºti. Ferice : fericite,de suflete fericite. 125. Principii : principate. În prag : la marginea, la sfîrºitul triadei adoua. 126. E joc : a se construi : „Cea din urmã e toatã (numai) joc de îngeri”. 127. În sus :aceste rînduri îngereºti privesc în sus. Acest : aceste ºiraguri, care privesc în sus spre Dumnezeu,înrîuresc cu puterea lor ºiragurile aºezate sub ele, astfel cã toate sînt atrase cãtre Dumnezeuºi fiecare cor atrage în contemplarea sa corurile de mai jos. 130. Dionis : Dionisie Aeropagitul,convertit de Sfîntul Pavel, muri pe urmã ca episcop al Atenei. Oamenii din Evul Mediu îiatribuiau mai multe opere mistice, printre care ºi aceea numitã De coelesti hierarchia, pe careDante o foloseºte în clasificarea de faþã a stihiilor ºi corurilor îngereºti. 133. Grigore : SfîntulGrigorie I cel Mare, nãscut la Roma în anul 540 ; a fost papã de la 590 la 604, anul morþii lui.
Cf. Paradisul, XX, 108. Rînduirea corurilor îngereºti, pe care o fãcuse el, era urmãtoarea :prima ierarhie : 1. serafimii, 2. heruvimii, 3. tronurile ; a doua ierarhie : 4. domniile, 5. princi-patele, 6. puterile ; a treia ierarhie : 7. virtuþile, 8. arhanghelii, 9. îngerii. 135. Spus : de cumle rînduise.
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136 ªi-aºa de-ascuns un adevãr de-l scriseun om mortal, sã nu te miri. Socoþicã cel ce le vãzu i le vestise
139 ca multe-asemeni taine d-ãstor roþi”.

136. ªi-aºa : a se înþelege : „ªi dacã un om muritor a putut arãta un adevãr aºa de ascuns(cum este orînduirea corurilor îngereºti), sã nu te miri, fiindcã acela care îl vãzu (SfîntulPavel, care, dupã tradiþie, ar fi vãzut acest lucru, fiind rãpit în cer cu mintea) l-a arãtatºcolarului sãu Dionisie”. 139. Ca multe : precum ºi alte taine cereºti.



DIVINA COMEDIE

698

1 Cînd amîndoi nãscuþii din Latona,de Cumpãnã-nvãliþi ºi de Berbeceîºi au pe-o dreaptã linie-a zãrii zona,
4 cît timp e pînã-n clipa ca sã plece,din clipa-n care limba stã-n zenit,cînd ºi-unul ºi-altu-ntr-altã zonã trece,
7 atît, cu-obraz de zîmbete-nfloritprivi tãcutã Doamna spre-a pãtrundeîn punctul cel ce vãzu-mi l-a orbit
10 ªi-a zis : – „Nu cer sã-ntrebi, ci-þi voi rãspundece vrei sã ºtii, cã-l vãd în punctu-al cuicuprins adun-oricare «cînd» ºi «unde».
13 Nu spre-a spori perfecþia sa (cãci nu-iputinþã de sporit), ci reflectatãsã poatã zice «Sînt» splendoarea Lui,

Cîntul XXIX
Cerul al nouãlea, cristalin :

stihiile îngereºti

Crearea ºi firea îngerilor (1-69)  Greºelileºcolilor teologice (70-96)  Vanitatea pre-
dicatorilor (97-129)  Numãrul infinit alîngerilor (130-145)

6. ªi-ntr-alt cadran ºi unul ºi-altul (a). 8-9. Tãcu B[eatrice] cu priviri profunde (a).fix acel ce (a). Tãcu Beatrice cu priviri profunde/ ªi fixe-n punctul cel ce m-aorbit (b). 12. Cînd ºi Unde (c). coincid (a). 13. valoarea (a).
1. Nãscuþii : Soarele ºi Luna, copiii lui Joe ºi ai Latonei. 2. -nvãliþi : soarele de zodiaBerbecului, luna de aceea a Cumpenei. 3. Dreaptã : fiind diametral opuºi, rãsar ºi apundinspre aceeaºi zare (orizont) care îi încinge (îºi au zonã = încingãtoare) pe amîndoi. 4. Cîttimp : a se înþelege : „Beatrice tãcu o clipã, adicã atît timp cît trece din momentul cînd Soareleºi Luna se gãsesc în starea de perfect echilibru faþã de zenit (fiind la egalã depãrtare de el),pînã în momentul în care ºi unul, ºi celãlalt, schimbînd emisfera, ies de sub orizont. Din cauzamiºcãrii aparente a Soarelui ºi a Lunii, aceastã stare de echilibru faþã de zenit þine o clipã,dupã care echilibrul înceteazã” (Casini). 7. Cu-obraz : cu un obraz. 9. Punctul : punctulDumnezeirii, în care se oglindeºte orice loc (unde) ºi timp (cînd). Cf. Paradisul, XVII, 18 :„a cui tutti li tempi son presenti”. 13. A spori : a se înþelege : Dumnezeu a creat îngeriinu pentru a spori fericirea (perfecþia) Sa, cãci ar fi atunci nelogic, Dumnezeu însuºi fiindfericirea infinitã, ci numai din iubirea Sa pentru creaþiune, care este o emanaþie a luminii
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16 cum vru,-n vecia sa nelimitatãde timp ºi loc, eternu-Amor, voiîn nou amor a se-arãta deodatã.
19 Nici pîn-atunci inert nu toropicãci dup-ori mai ’nainte nu fusesede-un timp cînd peste ape Duh pluti.
22 Materia deci ºi forma, pur alese,ieºir-unite-n actul idealprecum din arc tricord fier triplu iese.
25 ªi cum prin sticl-ori ambrã ºi cristalluceºte-o raz-aºa ca-ntre venireºi-ntreag-a fi nu-i nici un interval,
28 aºa din Domnul sãu triforma fireîn eul ei întreg luci deodatã[ca timp, lipsitã] de-orice osebire.
31 O concretã ordine-a fost datãsubstanþelor, ca lumii culmi sã-i fie,cã-n ele fapta s-a produs curatã.

16. În cea de timp ºi loc nelimitatã (a). 18. amoruri (c). 19. Inert nici (a). 21. CîndD[uh] pe-al apei gol (a). 29. Lucit-a-n eul sãu ºi-ntreg (a). 30. ...de-orice deose-bire (A). Am trecut în text varianta (b) pentru a umple lacuna. 31. dispus (a).
32. ªi-al lumii creºtet firea (a). 33. Cãci fapta (a). Cãci purã fapta-n ele (b).

Sale, strãlucind prin Sine ºi bucurîndu-se de conºtiinþa (sã poate zice „Sînt”) existenþei lor.14. Reflectatã : în creaturi. Se referã la „splendoarea” din versul urmãtor. 15. „Sînt” : primapersoanã, la singular. 16. Cum vru : a se înþelege : „Eternul Amor (Dumnezeu) s-a mani-festat în amoruri noi, adicã în crearea îngerilor, dupã cum i-a plãcut, în afarã de veºniciaSa de timp ºi spaþiu”. Dante urmeazã aici opinia Sfîntului Toma (Summa theologica, I, 41, 2-3),dupã care îngerii au fost creaþi direct de Dumnezeu, în prima zi a Facerii. 19. Atunci : pînãla Facerea lumii. Toropi : n-a rãmas neactiv. 20. Dup- : actul de creaþie al lui Dumnezeu (cînd
peste ape Duh pluti) nu se poate spune cã s-a întîmplat „nici mai înainte, nici dupã timp”,fiindcã, precum spune Sfîntul Toma (Summa theologica, I, 10, 1-4) : „aeternitas est prius
et posterus”. 21. Pluti : Geneza, I, 2 : „ªi Duhul lui Dumnezeu se miºcã pe deasupra apelor”.22. Pur alese : forma purã, materia purã ºi forma unitã cu materia au pornit din acelaºi actideal al lui Dumnezeu, dupã cum trei sãgeþi pornesc în acelaºi timp dintr-un arc cu treicoarde. Cu alte cuvinte, la începutul timpului, Dumnezeu a creat firea (materia) îngereascã(forma pur aleasã), creatura trupeascã (materia pur aleasã) ºi creatura trupeascã ºi raþionalã(materia ºi forma unite). 25. Ambrã : chihlimbar. 26. O raz- : dupã cum nu trece nici uninterval de timp între cãderea unei raze luminoase pe un corp transparent ºi luminarea corpului,tot astfel triforma fire a lui Dumnezeu (îngerii, cerurile ºi lumea) luci deodatã întreagã în eulfirii (ei), lipsitã, ca timp, de orice deosebire. 30. Osebire : fiindcã n-a trecut nici un timp dela începutul actului de creaþie pînã la împlinirea lui. 31. Concretã : împreunã cu cele treinaturi create a fost creatã ºi hotãrîtã orînduirea fiecãreia. 32. Substanþelor : îngereºti.Culmi : îngerii au fost creaþi în Empireu în culmea lumii, adicã deasupra tuturor cerurilor.33. Curatã : desãvîrºitã, întrucît îngerii, fiind creaþi direct de Dumnezeu, reprezintã un actpur al Dumnezeirii, fiind ei înºiºi formã purã (în înþelesul pe care îl ia noþiunea de „formã” înfilosofia scolasticã). Cf. Summa theologica, I, 50, 2 : „forma est actus : quod ergo est forma
tantum, est actus purus”.
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34 Materia purã stã la temelie ;la mijloc ea s-uni cu actul primaºa de strîns c-apururi au sã fie.
37 V-a scris pe larg de îngeri Ieronimc-au fost creaþi cu veacuri mai ’naintede-oricare altã lume care-o ºtim,
40 dar ce spui eu vi-e spus pe pagini sfintela mulþi al cãror scris din Duh purcede,ºi poþi vedea ºi tu de iai aminte
43 ºi-n parte chiar ºi-a voastrã minte vede :cã, fãr-a fi perfecþi, viaþ-avurãmotorii-atîta timp, ea nu concede.
46 Acum, ºi cînd ºi cum ºi unde furãcreaþi motorii lumii, tu o ºtiiºi-ai stins trei doruri dintr-a ta arsurã.
49 Dar, numãrînd, mai iute n-o sã fiila douãzeci, cînd tulburar-o partedin ei pãmîntul într-a lui stihii.
52 Rãmaºii-apoi, urzeal-acestei artece-admiri aici, cu-atîta drag i-o darãcã-n veci de ea nimic nu-i mai desparte.

34. Adînc la poalã stã materia primã/ Ci-n miez se strînse-astfel cu actul prim/Cã-n veci vor fi-n neruptã legãturã (a). cã strînse-n veci (c).43. ªi-apoi în partechiar ºi mintea (a). 44. Motori-avurã (a). O viaþ-atîta timp (a). 49. N-ai mai iute,nu (a). 51. -ntru-ale lui (a). 52. ãstei (a).
34. Materia : materia potenþialã (potenþialitatea). Temelie : pe pãmînt (temelia, adicã parteamai joasã a sistemului ptolemaic) Dumnezeu a aºezat substanþele (materia purã), pe care le-aînzestrat numai cu puterea de a primi înrîurirea lucrurilor create direct de El însuºi (îngeriiºi cerurile). 35. Mijloc : între pãmînt ºi cerul Empireu au fost aºezate în acelaºi timp sub-stanþele active ºi pasive (cerurile, în care materia potenþialã se uneºte cu actul prim), aptesã primeascã ceva de la fiinþele superioare ºi de a înrîuri asupra celor inferioare. Ea : materia(potenþialitatea). 36. Sã fie : sã fie unite (materia, potenþialitatea ºi actul). 37. Ieronim : nãs-cut la Stridone, în Dalmaþia, în preajma anului 340 d.Cr. A învãþat la Roma ºi a trãit timpde mai mulþi ani pustnic, în pustia calcidicã. A trecut apoi în Antiohia, unde a fost ales (în 379)preot ; a fost în Galilea, la Roma, în mai multe oraºe ale Rãsãritului ºi în sfîrºit la Betleem,unde a murit în 420. Foarte învãþat, a scris un mare numãr de opere teologice ºi a tradusBiblia în latineºte. Dante se referã aici la Epist. ad Tit., I, 2, în care Sfîntul Ieronim se ocupã„de angelis creatis multa saecula antequam reliquae inferiores creaturae creatae essent”. Teorialui despre îngeri a fost combãtutã apoi de Sfîntul Toma în Summa theologica, I, 61. 41. Lamulþi : în scrierile mai multor autori de cãrþi sfinte. Purcede : cf. De Monarchia, III, 4 :„unicus dictator est Deus, qui beneplacitum suum nobis per multorum calamos explicare dig-
natus est”. 44. Cã : a se construi : „cã ea (mintea voastrã) nu concede cã (îngerii) motorii avurãviaþã atîta timp, fãrã a fi perfecþi”. Dacã îngerii ar fi fost creaþi cu mult înainte de restul lumiiar fi rãmas neactivi ºi deci imperfecþi, ceea ce nu se poate admite. 49. Numãrînd : nu trecumai mult timp decît trebuie spre a numãra de la 1 la 20 ºi o parte din îngeri se rãzvrãtirãîmpotriva lui Dumnezeu, urmînd pe Lucifer. Cf. Convivio, II, 6 : „Zic cã dintre aceste stihiis-au pierdut unele imediat dupã creaþiune”. 51. Pãmîntul : cu furtuni, cutremure ºi altetulburãri telurice, care erau atribuite, în Evul Mediu, puterii sufletelor necurate. 52. Rã-maºii : cei care au rãmas credincioºi lui Dumnezeu. Urzeal- : început. Arte : de a contemplaDumnezeirea, rotindu-se împrejur. 54. De ea : de aceastã artã.
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55 Cãderii cauzã fu acea amarãtrufie-a celui ce-l vãzuºi ºi tucum poartã-n spate-a-ntregii lumi povarã.
58 Rãmasa parte-a lor recunoscu,fiind modestã, mila cea divinãce apþi de-atare dragoste-i fãcu.
61 Prin propriul bun ºi-a graþiei luminãstau ei atît de sus pe-a lumii creste,încît au vrerea fermã-n veci ºi plinã.
64 Nu fi-ndoit, ci sigur fii de-aceste ;cãci graþie-a primi ºi merit arepe cît de mult deschis afectu-i este.
67 Acum tu poþi ºi fãr’ de-ajutorare,de-ai prins recolta spuselor cuvinte,sã judeci clar aceastã adunare.
70 Dar, cum prin ºcoli voi daþi învãþãminteacolo jos de-angelicã naturã,cã vrea, pricepe ºi-ºi aduce-aminte,
73 mai spune-voi cã veritatea purãs-o vezi, cãci mulþi se-ncearcã s-o confundecu-atît de echivocã-nvãþãturã.
76 Voioºi cã pot în faþa Lui pãtrunde,nu-ntorc motorii faþa niciodatãde-a Celui cui nimic nu i s-ascunde.
79 Deci n-au nicicînd vederea lor curmatãde-un nou obiect, ºi nici nu le revinenimic uitat prin minte divizatã.

55. fuse (c). 56. pus (a). 58. Modeºti, rãmas-au cunoscut cu nu-s (a). 59. Decît (a).
60. sã vad-atît de sus (a).61. Deci propriul (a). de lumi (b). 62. ªi puse (a). 63. ªi-auvrerea-n veci ºi fermã ºi deplinã (a). 70. învãþãturi (a). 71. Cetiþi la voi (a).
56. A celui : Lucifer, pe care Dante l-a vãzut în centrul pãmîntului, apãsat de povara lui ºistrîns, aproape strivit, din toate pãrþile. Cf. Infernul, XXXIV, 19-128. 60. Atare : recunoscurãcã datorau totul milei lui Dumnezeu, care îi fãcuse apþi de a recunoaºte acest adevãr.
Cf. Summa theologica, I, 62, 4 : „gratiam habuit Angelus antequam esset beatus, per quam
beatitudinem meruit”. 63. Fermã : neclintitã în a iubi pe Dumnezeu, fiind deci feriþi de a cãdeaîn pãcat. 65. Merit : faptul cã au fost socotiþi demni de a primi harul dumnezeiesc e cu atîtmai de merit, cu cît acelaºi har este primit cu mare drag. 69. Adunare : a stihurilor îngereºti.70. Voi : oamenii muritori de pe pãmînt. 71. Naturã : în ºcolile medievale de teologie sediscuta dacã îngerii au sau nu voinþã, inteligenþã ºi memorie. Dante susþinea cã au inteligenþãºi voinþã, nu însã ºi memorie, pentru cã ei vãd toate în Dumnezeu ºi n-au deci nevoie a-ºiaduce aminte de ceva. Aceasta se opune însã credinþei Sfîntului Augustin (De Trinitate, X, 11),apropiindu-se de rezervele pe care însuºi Sfîntul Augustin le fãcuse altãdatã (I, 58, 1). Deobservat cã Sfîntul Toma, dimpotrivã, admite cã îngerii au memorie. Cf. Summa theologica,I, 54, 5. 74. Mulþi : teologii care susþin pãrerea contrarie. 77. Motorii : inteligenþele îngerilor,motoare ale cerului. 81. Divizatã : prin faptul cã s-a îndepãrtat de mintea lor.
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82 Voi, jos, visaþi fãr-a dormi, creºtine,crezînd ºi necrezînd a spune-atare,ci-ntr-ãºtia vina-i mult mai de ruºine.
85 Voi, jos, n-umblaþi pe-o singurã cãrarefilosofînd, aºa de mult vã-ncîntãiubirea de «ce-a fi» ºi «parcã pare».
88 Dar inima nici de-asta nu ni-e frîntãatît aici, cît ni-e cã urgisiþiºi-ntoarceþi chiar pe dos Scriptura sfîntã.
91 A ei sãmãnãturã, nu gîndiþicît sînge costã ºi ce mult ne placede cei ce-i merg alãturi umiliþi.
94 Scorneºte-oricare spre-a pãrea, ºi-ºi faceinvenþia lui, ºi ia ce nãscocidrept text de-amvon, ºi de vangelii tace.
97 De lunã cã s-a-ntors spun unii-aci,cînd Crist murea, ºi cã sub soare-ajunsespre-a nu-l lãsa la noi a mai luci ;
100 dincolo spun cã singur el s-ascunseºi-aºa din jos la spani, din sus la inzi,ca la iudei eclipsa lui rãspunse.
103 Florenþa n-are-atîþia Lapi ºi Binzicîte-ntr-un an ºi-aici ºi-aici ºi-aireaatari palavre de pe-amvon le prinzi
106 Aºa cã, neºtiindu-ºi cîrmuirea,se-ntorc hrãniþi cu vînt sãrmanii miei,dar nu-i o scuzã cã nu-ºi vãd pierirea !

84. Ci-n primii (A). Am trecut în text variantele (a) din cauza sensului. 85-86. Încîtvoi fãrã de-a dormi/ Visaþi crezania (a). 96. de scripturi (a). 102. Încît ca la iudei (a).la fel (A).
84. -ntr-ãºtia : în cei care spun ceea ce nu cred. 85. Singurã : drumul adevãrului, care nupoate fi decît unul singur. 89. Aici : în Rai. 91. Sãmãnãturã : propovãduire. 92. Sînge : almartirilor. 93. Umiliþi : supuºi, docili. 94. Oricare : oriºicine, cel dintîi venit. Pãrea : spre a sepune în evidenþã. 97. De lunã : Cf. Summa theologica, III, 44, 2 : „circa hoc magis credendum
est Dionysio, qui oculata fide inspexit hoc accidisse per interpositionem lunae inter nos et
solem”. Dante crede cã nu este necesar de a admite aceastã interpunere a Lunii între Soareºi Pãmînt, de vreme ce aici e vorba de o minune, iar eclipsa se putea deci verifica fãrã ca Lunasã-ºi fi schimbat cursul, întorcîndu-se. 98. Cînd : în text : „ªi minte, cãci lumina se ascunsesesingurã ; ºi din cauza aceasta, eclipsa corespunse (fu vãzutã) la spani, la inzi, tot aºa ca laiudei”. Se vede cã lui Coºbuc i s-a pãrut puþin respectuoasã (cum este, de altfel) aceastã preaenergicã dezminþire a lui Dante în ce priveºte aserþiunea Sfîntului Toma, de aceea a fãcut înaºa fel ca Dante sã vorbeascã despre opinia pe care o susþine cu atîta îndîrjire ca de o opiniesusþinutã de alþii, ceea ce i-a permis sã suprime acel „ºi minte” buclucaº. 100. El : Soarele.103. Lapi ºi Binzi : nume foarte obiºnuite la Florenþa. 104. Airea : formã obiºnuitã laCoºbuc, pentru „aiurea”. 105. Le prinzi : le asculþi. 106. Cîrmuirea : cum sã se conducã înviaþã. Subiectul este „miei” din versul urmãtor. 107. Cu vînt : cu vorbe deºarte. Miei : turma
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109 N-a zis Cristos spre primii-nvãþãcei :«Mergînd voi spuneþi orice scorniturã»,ci sfînt le-a dat ºi-adevãrat temei,
112 ºi-acesta le-a sunat astfel din gurãîn lupta lor, credinþã ca sã-mprime,cã lãnci ºi scuturi din Scripturi fãcurã ;
115 acum ei vin cu mofturi ºi cu schimesã predice, ºi rîs cînd se stîrneºtese umflã-n glugi ºi-altce nu cere nime.
118 Ci-atare drac în gluga lor cloceºte,cã vulgul, de l-ar ºti, ar da de gîtiertarea-n care-acum se-ncrede-orbeºte !
121 Prin ea spori prostia-n lume-atîtcã fãrã probe-a nici un testimoniuorice-ai promite-o cred numaidecît :
124 de-aici ºi-ngraºe porcii Sfîntu-Antoniuºi alþii mulþi mai rãi ca niºte porci,cari n-au decît minciuna patrimoniu.
127 Dar prea ne-am abãtut din drum. Sã-ntorciprivirea ta spre dreapta cãrãruieca drumului din timp tu sã mai storci.
130 Angelica natur-atît se suieîn numãr, grad de grad, cã niciodatãnici grai uman nici minte n-o s-o spuie.

112. Iar el altfel (a). ªi-astfel acesta (c). 113. exprime, imprime (a). 114. Cãlãnci ºi scuturi din sc[ripturi] (a). 125. ªi-alþi mulþi mai rãi decît dac-ar fi (a).
credincioºilor. 108. O scuzã : religia, ca ºi dreptul roman nu admit ignorarea legilor.112. Acesta : adevãratul temei al legii creºtine. Le : apostolilor. 114. Cã : lãnci ºi scuturipentru lupta împotriva superstiþiei ºi ignoranþei. 115. Schime : strîmbãturi, cuvinte ºi actede mãscãrici. 116. Rîs : aceastã modã, de a introduce în predicile bisericeºti anecdote ºi snoavecaraghioase, spre a desfãta pe credincioºi, s-a accentuat mai tîrziu, mai ales în secolulal XVII-lea, ºi dãinuieºte încã în aºa-zisul Carnevaletto la care am asistat ºi eu la Neapole,în biserica de la Montesanto. 118. În gluga : de observat cum Dante îºi potriveºte tonul cuargumentul ºi accentueazã comicul acestor predicatori-mãscãrici, închipuind, cu un grotescfoarte bine reuºit, cã din gluga cãlugãrului se iveºte un drãcuºor ce rîde foarte mulþumit,auzind cum un om al Bisericii vorbeºte astfel de lucrurile sfinte. Despre aºa-numitul „grotesc”al lui Dante, prin care întrerupe din cînd în cînd seriozitatea discuþiilor teologice, am vorbitde multe ori în acest comentariu, aºa cã nu e nevoie sã mai insist. 119. De gît : ar refuza.123. Promite : face aluzie la abuzul care chiar din vremea lui Dante se fãcea cu indulgenþeleºi care a provocat mai tîrziu în Germania rãzvrãtirea lui Luther. 124. Porcii : se face aluziela cãlugãrii din tagma Sfîntului Anton, ce era reprezentat de obicei avînd la picioare un porc,simbolul necuratului. ªtim dintr-o nuvelã a lui F. Sacchetti cã aceºti cãlugãri hrãneau porciidin pomana credincioºilor. 125. Alþii : cãlugãrii lui, rãtãciþi dupã bunurile lumeºti. 126. Min-ciuna : în textul italian : „plãtind cu monede fãrã pecete”, adicã rãsplãtind pe credincioºi cudezlegãrile lor de pãcate, lipsite însã de orice valoare în fond. 128. Cãrãruie : dreapta cãrã-ruie, obiectul despre care vorbeam, adicã firea îngereascã. 129. Storci : ca sã scurtãm drumul,discutãm aceste chestiuni. 130. Se suie : creºte.
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133 De judeci clar ce Daniil ne-aratã,tu poþi vedea cã-n mii de mii vorbind,el suma lor n-o dã determinatã.
136 Lumina primã-ntreagã-n ei lucindîn tot atîtea forme-i penetreazãpe cîte sînt splendorile ce-o prind.
139 Cãci dupã cum oricare-afect urmeazãtãriei ce-l concepe, felureºteºi-a lor iubire, slabã ori mai treazã.
142 În culmea deci lãrgoarea ne-o priveºte,a veºnicei valori, ºi cîte sfinteoglinzi creat-a-n care se-mpãrþeºte
145 tot una rãmînînd ca ºi ’nainte”.

135. ª-ascunde suma lor determinatã (a). 136. deci în toþi (a). 138. pe cîte-s ºi (a).
139. Deci (a). 141. ori palid-ori (a). 144. se-mparte-n care s-oglindeºte (a).
133. Daniil : cf. Daniel, VIII, 10 : „Mii de mii de slujitori Îl slujeau, ºi de zece mii de ori zecemii stãteau înaintea Lui”. 136. Lumina primã : a harului dumnezeiesc. 137. Forme : pentrucã fiecare înger are meritele lui proprii. 139. Cãci... : fiindcã purului act intelectual, careconsistã în a concepe adevãrul dumnezeiesc, îi urmeazã actul iubirii ºi deci, fiind cel dintîifelurit, variazã ºi cel de al doilea. 142. Culmea... lãrgoarea : cît de înalt (ºi deci neînþeles)ºi cît de largã (ºi deci mãreaþã) este bunãtatea ºi puterea veºnicã a lui Dumnezeu, care serãsfrînge în diferitele firi îngereºti (infinite la numãr, fãrã a-ºi pierde unitatea, ca razasoarelui în nenumãrate oglinzi).
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1 Cam patru mii de miluri de-acest male-n miez de zi ºi umbra lui ºi-o-nclinãpãmîntul nostru-aproape-orizontal,
4 cînd miezul bolþii-ncepe sã devinãatît de ’nalt cã-ncep sã ne disparãîn fundul nostru-a multor ochi luminã,
7 ºi-apoi cum suie, de pe bolta rarãsplendida serv-a soarelui ne scoateo stea de stea pînã la cea mai clarã ;
10 aºa triumful cel ce joacã-n roateetern pe lîngã punctul ce mã-nvinseºi pare-nchis el cel ce-nchide toate,
13 vederii mele-ncet-încet se stinsespre Doamna mea din nou deci a priviºi-amorul mult ºi locul gol mã-mpinse.
16 Ah, tot ce-am spus de dînsa pîn-acide-ar pune-acu-ntr-un singur vers amorul,de-aceastã datã ca nimic ar fi !

Cîntul XXX
Cerul Empireu

Dumnezeu, îngerii ºi sufletele fericite în
cerul Empireu (1-99)  Trandafirul mistic
(100-132)  Tronul lui Henric al VII-lea(133-148)

2. sa (a). 7. ªi cum suind pe bolta-n stele rara (a). 8. le scoate (a). 9. Pe rîna (a).
14. mea (a). 16. tot ce pîn-acum am spus de ea (a). 18. Nimic de-aceasta pãrea data (a).
1. Cam patru : cãtre mijitul zilei. Dogoarea amiezii e departe de Italia, cam ºase mii de mile(adicã cam 7 ore de timp, calculînd orbita pãmîntului aproape douãzeci de mii de mile) ºiumbra Pãmîntului se apleacã ºi se întinde aproape orizontal cãtre apus, ceea ce se întîmplãcînd partea superioarã a meridianului (miezul bolþii) ceresc începe a se face astfel (devenindîn zori mai clar), încît lumina unor stele nu mai ajunge pînã la noi (în fundul nostru) ºi apoi,pe mãsurã ce revãrsatul zorilor înainteazã, stelele închid luminile una dupã alta, de la celedin rãsãrit, care dispar întîi, pînã la aceea rãmasã sã strãluceascã mai în urmã. Cu altecuvinte, Dante comparã dispariþia treptatã a stihiilor îngereºti cu dispariþia stelelor în zoride zi. Mal : lumea. 4. Bolþii : cerului. 6. Nostru : vizibil nouã. 8. Serv- : aurora. 10. Triumful :al îngerilor. 11. Punctul : Dumnezeu. 12. -nchis : cuprins, înconjurat de stihiile îngereºti.-nchide : cuprinde. Dumnezeu, necircumscris, circumscrie toate. 15. Amorul : pentruBeatrice. Locul gol : fiindcã nu mai vedea altceva. 16. Ah : dacã tot ce a spus pînã acuma
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19 Nu-ntrece-al dînºii farmec numai zboruloricãrei fantazii, ci sigur credcã-ntreg i-l simte singur Creatorul !
22 Cã-n punctu-acesta sînt învins, conced,cum tema sa-n vrun punct nu-l biruieºtenicicînd aºa pe-un comic ori traged.
25 Ca soarele pe-un ochi ce tot clipeºte,aºa surîsu-i cu-amintirea luio partea-a minþii mele mi-o ºtirbeºte.
28 Din prima zi cînd faþa i-o vãzuiîn viaþa mea, ºi pîn-aci-n viziuneputere ca s-o cînt mereu avui,
31 ci-aici poema mea zãgaz îºi pune,ca orice-artist dup-opintiri supreme,sã cînte-n vers a vrajei ei minune.
34 ªi las s-o cînte mai cu glas poemedecît a mea, din tuba ce se ducegrãbit spre finea asprei mele teme.
37 Cu vocea ºi-actul unui zornic ducemi-a zis : – „Din cel mai mare corp, rotireane-a dus în cerul ce curat strãluce

22. C-am fost aici învins, cu drag, (a). 23. n-a biruit vr-un punct vrodatã (a). 25. Întema sa (a). ªi ca pe-un ochiu bolnav ce-n soare catã (a). 27. Îmi lasã-n mintepata (b). O parte-a minþii-ntunecatã (b). 29. Pe minte-mi pune-o noapte-ntune-catã (a). vreme (a). 31. poeme (a). 33. S-o cînte-n mai puternic glas (a). 36. Pe-alasprei teme drum ce mi-a rãmas (a). 37. ªi-a zis cu vocea (a). 38. Din cel... ne-a dusrotire (a). 39. În cerul cel ce-n curat (a).
despre frumuseþea cereascã a Beatricei ar fi concentrat aici, tot ar fi prea puþin spre a oexprima. 22. Conced : mãrturisesc. 23. Cum : dupã cum s-a întîmplat mai de multe ori, cão temã îndrãzneaþã a copleºit pe un autor, comic sau tragic, în înþelesul medieval pe careDante îl dãdea acestor cuvinte, prin „comic” înþelegîndu-se stilul familiar, în limba vulgarã,iar prin „tragic” stilul înalt, în limba latinã. 25. Clipeºte : fiindcã e orbit de el. 28. Dinprima zi : e duioasã aceastã amintire a primei zile, cînd (cf. Viaþa Nouã, II) pentru întîia oarãpoetul a vãzut pe aceea care trebuia sã aibã atîta înrîurire asupra vieþii sale sufleteºti, iarprin el sã influenþeze atîta asupra literaturii italiene. Cît timp a trecut de atunci ºi cît dedeosebitã, rãmînînd totuºi în fond aceeaºi, e Beatrice din Divina Comedie ºi mai ales înfãþi-ºarea ei din aceste ultime cîntece ale Paradisului ! Ajuns în culmea viziunii sale îndrãzneþeºi solemne, Dante parcã strãbate înapoi drumul ce l-a parcurs de la prima dragoste a adoles-cenþei sale pînã la ridicarea Beatricei la simbolul teologiei. Nu ne putem opri de a ne gîndila acele cuvinte solemne cu care Viaþa Nouã anunþa Divina Comedie : „Dupã acest sonetmi-apãru o minunatã vedenie, în care am vãzut lucruri care mã fãcurã a hotãrî sã nu maispun nimic pînã ce n-aº putea sã vorbesc de dînsa mai demn. ªi ca sã ajung la aceasta, îmidau osteneala pe cît pot, dupã cum ea ºtie cã este adevãrat. Astfel cã de va binevoi Acelapentru care toate lucrurile trãiesc, ca viaþa mea sã þinã încã cîþiva ani, eu sper sã spun despreea ceea ce niciodatã nu s-a spus despre vreo alta”. 31. Zãgaz : frîu. 32. Ca : dupã cum faceorice artist. 34. Mai cu glas : poeme mai elocvente, care vor putea anunþa ºi propovãdui acestadevãr mai bine decît pot face eu cu trîmbiþa (tuba) mea, care grãbeºte cãtre sfîrºitul aspreimele teme. 38. Corp : din cerul numit „primul mobil”, mai mare, fiindcã el cuprinde pe toatecelelalte înlãuntrul lui. 39. Cerul : Empireul, care strãluceºte de focul spiritual mai curat,
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40 de foc spiritual plin de iubireaacelui bun ce-l gustã fericiþiimai dulce-n veci ca oriºiunde-airea,
43 ºi pe-amîndou-a Raiului miliþiivedea-le-vei : pe una-n chipul careva sta la bara ultimei justiþii”.
46 Cum stinge-un fulger, cînd deodat-apareputerile din vãz, încît orbitnu poþi vedea nici lucrul cel mai tare,
49 lumina tare-asemeni m-a-nvãlitºi-aºa-nfãºat în mantia ce clarullucorii-o da, nimic n-am mai zãrit.
52 Acel amor ce-n Rai revarsã harul,pe cei primiþi aºa vrea sã-i salute,lucorii lui spre-a le-adapta fînarul.
55 Dar n-au ajuns la mine-atît de iutecuvîntu-i scurt, cînd ºtire ºi-avuseicã urc spre cer, mai sus de-a mea virtute,
58 ºi-atare-n vãz s-aprinse-n ochii meicã nu-i pe lume-atît de purã parãîncît sã n-am puteri s-o rabd cu ei.
61 ªi ca ºi-un rîu vãzui luminã clarãºi-aprinsã de lucori, cu maluri plinede-o negrãit de dulce primãvarã.
64 ªi vii schintei roiau fãrã de finedin rîu, cãzînd pe florile din maluri,pãrînd cu aur c-ai tivi rubine.

47. Puterea-n vãz, încît învinse (a). 49. cuprinse (a). 54. ca orice zare mi se stinse (a).
59. Cã-n lume nu-i lumin-atît de clarã (b). Ce n-ar fi fost (a). 60. Încît sã fi fostslab (a). 66. Ca ºi tivite-n aur scump rubine (a).
întrucît e alcãtuit din însãºi esenþa divinã. Trecem din lumea spaþiului ºi a timpului în aceeaa infinitului ºi a eternitãþii. 41. Bun : viziunea desãvîrºirii lui Dumnezeu. 42. Airea : aiurea.43. Amîndou- : miliþia sufletelor fericite, care triumfã în cer, dupã ce au militat pe pãmîntluptînd împotriva rãului, iar pe de altã parte, aceea a îngerilor, întrucît îndeplinesc voinþa luiDumnezeu. 44. Pe una : sufletele fericite. 45. La bara : înaintea lui Dumnezeu, la Judecatade Apoi. 48. Tare : mai luminos decît acela care te-a orbit. 50. Mantia : mantia întunecatãa orbirii. 54. Fînarul : spre a pregãti vãzul lor pentru viziunea dãtãtoare de fericire. 55. N-au :n-a. Subiectul este „cuvîntul” din versul urmãtor. 56. ªtire... avusei : bãgai de seamã, simþiiîn mine. 62. Maluri : ale rîului de luminã de mai sus. 66. Cu aur : cu aurul scînteilor ce roiaudin rîul de luminã. A se construi : „pãrînd c-ai tivi rubine cu aur”. Rubine : florile roºii dinmai. „Cu ochii întãriþi, Dante priveºte cerul ºi vede þîºnind din adîncul lui un minunat rîu deluminã, curgînd printre douã maluri acoperite de iarbã ºi flori. Scîntei de luminã aleargã dinrîu cãtre flori ºi din flori cãtre rîu. Beatrice, care vede cum Dante e nerãbdãtor sã afle ceînseamnã acest spectacol, îl invitã sã bea din acea apã. ªi atunci va vedea ce se ascunde subînfãþiºarea rîului ºi a florilor” (Steiner). Acest rîu de luminã, care mai tîrziu va lua aspectulcircular, prevesteºte trandafirul ceresc al sufletelor fericite.
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67 Ca bete de miros acele-opalurisãreau de-aci-n vîrtejul fãrã paceºi-un foc cãzînd alt foc scotea din valuri.
70 – „Cumplitul dor ce-arzînd acum te facesã ºtii ce vezi în tainica vîltoare,pe cît de-adînc îl ai pe-atîta-mi place ;
73 dar n-ai s-astîmperi setea arzãtoarecît timp de-aici din apã n-ai sã bei.”Aºa mi-a zis al ochilor mei soare.
76 ªi-mi zise-apoi : – „ªi iarbã ºi schinteice cad ºi ies din rîu ºi mal ºi unde,nu sînt o viaþã, ci-o vedenie-a ei.
79 Dar nu cã-n sineºi lucrul s-ar ascunde,ci-n tine este-o lipsã care-aratãcã nu poþi înc-aºa de-adînc pãtrunde”.
82 Nicicînd, întors spre lapte,-un prunc nu catãmai plin de zor în gura lui sã-l prindã,trezit din somn mai lung ca de-altã datã,
85 cum eu, spre-a-mi face-acum mai bun-oglindãdin ochi, m-am aplecat spre-al apei fundce curge-aºa ca mai mult sã ne-aprindã.
88 ªi-abia ce-n rîu ajunsei sã-mi scufundal genei vîrf, vãzui fãrã de vestecum el din lung se prefãcu rotund
91 ºi-apoi precum un om, mascat cînd este,[altminteri decît a ne-apare nouã]cînd masca de pe-obraz el ºi-o desveste,
94 aºa schintei ºi flori fãpturã nouãluar-acum mai mîndrã, ºi vãzuideodat’ în cer oºtirile-amîndouã.

69. intra, ºi alt foc ieºea (a). 72. El ei de-adînc (a). 76. ªi... (a). 77. Ce intrã-n rîuºi ies (a). 81. Cã n-ai încã priviri atît de-afunde (a). 89-90. pornit-a sã se facã (a).s-a ºi fãcut (a). pornit-a sã se facã/ Din lung ãst rîu deodatã lac (b). 91-93. ªi-aºacum cel ce stã sub mascã dacã/ ªi-o ia, cã nou ºi-alt om ne pare nouã/ Nu cel cepare-n vãlul ce-l îmbracã (b). pãrut sub (b). 92. ne-apare-altfel ca o fãpturã (A).
94-95. Aºa schintei ºi flori luar-o nouã/ Fãptur-acum (a).
67. Opaluri : scîntei de luminã. 74. Sã bei : nu e vorba nici de apã, nici de bãut, înþelegîndaici cã Dante trebuie sã-ºi însuºeascã (cu ochii) lumina acestui rîu. 75. Soare : Beatrice.
Cf. Paradisul, III, 1. 77. Unde : valuri. 78. Viaþã : realitatea. 83. Sã-l : laptele. 84. Mai lung :care-l face sã doreascã hrana ºi mai mult. 87. Aprindã : astfel ca sufletul, venit în contactcu ea, sã devinã mai bun. E vorba de harul dumnezeiesc pe care sufletul îl primeºte cu aprin-dere. 89. Vîrf : în sens figurat, în loc de „mi-aþintii ochii înspre lumina aceea”. 90. Rotund :spre a prevesti trandafirul paradisiac de care am vorbit. 92. Fãpturã : ca om adevãrat,viu, aºa cum este în realitate. 94. Fãpturã : înfãþiºare. 96. Oºtirile : a sufletelor fericite ºia îngerilor.
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97 Splendori a Celui Sfînt, prin cari vãzuitriumful ’nalt al Regelui Verace,sã-mi daþi puteri s-arãt cum vã vãzui !
100 E-n cer luminã ce vizibil facepe-al lumii Domn oricui e creaturãce-n singur El, vãzîndu-l, aflã pace.
103 Se-ntinde roatã-n cer a ei figurãimens-atît, c-a ei circumferinþãlui Feb i-ar fi prea largã-ncingãturã.
106 Din raze-ºi face-ntreaga ei fiinþã,din primul cer rãsfrîngeri de luminã,din care-ºi ia ºi viaþã ºi putinþã.
109 ªi-aºa cum oglindindu-se-o colinãcu poala-n lac, sã vadã parcã-i pasãce mîndrã-i ea de flori ºi ierburi plinã,
112 aºa-mprejuru-acelui foc îºi lasãprivirea-n el, din mii de tronuri puspoporu-ntors de-aici la el acasã.
115 ªi dacã-n gradul cel mai jos e pusatîta foc, ce mare-o fi lucireaacestei roze-n cele de mai sus !
118 Dar nici în larg nu mi-am pierdut privireaºi nici în lung, ci-am prins pe-ntreaga carteºi cît ºi cum împarte fericirea.
121 N-adaoge-aproape-aici, nu ia departe,cãci unde-i rege-adreptul Dumnezeu,fireºtile puteri sînt legi deºarte.
124 Apoi spre-al rozei centru aureuce-ntins treptat exal-odoruri sfinteacelui soare ce e-n mai mereu,

102. Ce-n singur vãzul lui îºi aflã (a). 103. ªi-o roatã-n cer (a). 107. ªi-n primulcer reflect-a sa luminã (a). 108. ªi-i dã prin ea (a). 115. pus sub linie în (A) detraducãtor, probabil pentru a-l înlocui, acelaºi cuvînt gãsindu-se, ºi tot în rimã, ºila versul 113. 125. trimite (a). 126. cum eºti cînd taci, dar þi-e (b).
100. E... cer : „acolo sus în Empireu (în cer) e o luminã prin care creatura ce îºi cautã odihnanumai în viziunea lui Dumnezeu ajunge sã vadã pe Creator în forma unei lumini circulare ceare proporþii atît de mari, încît circumferinþa sa poate cuprinde soarele” (Del Lungo). 106. Dinraze : lumina Creatorului apare ca o razã ce se reflectã în culmea convexã a „primului mobil”ºi tot din el îºi trage miºcarea (viaþa) pe care o comunicã celorlalte ceruri ºi înrîurirea (putinþa)prin care stãpîneºte lumea de dedesubt. 110. -i pasã : îi place sã se vadã. 112. Foc : laculcircular de luminã. 114. Poporu- : sufletele fericite. De-aici : de pe pãmînt. Acasã : în Paradis.115. Mai jos : dacã ºi cea mai joasã din acele trepte circulare poate cuprinde în sine acea razãde luminã... 119. Carte : întreaga adunare a sufletelor fericite. 120. Cît ºi cum : canti-tatea ºi calitatea acelei fericiri. 121. N-adaoge : n-adaugã. Dante vrea sã ne arate cã, fiindîn domnia infinitului, faptul de a fi aproape sau departe nu adaugã ºi nu ia nimic dinputerea vãzului. 123. Deºarte : fiindcã Dumnezeu domneºte direct, fãrã nici un intermediu.124. Aureu : de aur. 125. Odoruri : miresme (de laude). 126. -n mai : mereu strãlucitor, ca-n
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127 ca ºi pe-acei ce tac, dar li-e amintesã-ntrebe, Doamna mea [m-a] dus : – „Priveºtece mare-i stolul albelor vestminte !
130 Cetatea noastrã vezi cum se mãreºteºi-aceste tronuri cît ne sînt de pline,aºa c-aici puþin popor lipseºte.
133 Pe marele-acel tron, fixat de tine,ºi-avînd coroana de pe-acum, va sta,’nainte-a fi pãrtaº tu astei cine,
136 Enric, Augustul duh ce va-ncercasã-ndrepte-a þãrii voastre jale lungã,dar n-o fi ea dispus-a se-ndrepta,
139 cãci oarba poft-aºa vã are-n pungãîncît sînteþi ca ºi copilul carede foame-i mort ºi doica ºi-o alungã.
142 Prefect va fi-n divinul for atarepe-atunci, cã-n tain-ori ºi fãþiº [curat]n-o vrea cu el sã meargã pe-o cãrare.
145 Dar mult de Dumnezeu n-o fi rãbdatîn sfîntu-i tron ºi-l va trînti grãmadãla Simon Magu-n focul meritat
148 ca de-alde-Alagna mult mai jos sã cadã”.

127. ªi-au (a). M-a dus ca ºi pe-acei ce tac dar (b). 128. [m-a] lipseºte în (A).Sã-ntrebi, Beatrice ºi mi-a zis (b). 132. Încît aici (a). 133. Pe tronul ce-l priveºtimirat în tine (a). 134. Cã vezi cã roua stînd pe el (a). 137. Al þãrii voastre-amar ce-ostinge (a). 139. Vã-nvinge (a). 141. rãspinge (a). în rele-astfel vã-mpinge (b).
143. mereu (A), rimã pentru Dumnezeu, pãrãsitã pe urmã, cum se vede din versul
145 al variantei ºi din versul 147. 145. Dar n-o sã-l rabde mult nici Dumnezeu (A),înlocuit cu varianta (a) din cauza rimei. 147. chinul (a).
luna mai. 127. Ca ºi : a se înþelege : pe mine, care tãceam, dar eram gata sã întreb.129. Vestminte : ale sufletelor fericite, aºezate în cerc, pe tronuri, totul avînd forma unuitrandafir. 132. Lipseºte : Beatrice aratã lui Dante cum aproape toate tronurile sînt ocupate.133. Fixat : privit þintã. 134. Coroana : pregãtitã pentru Henric al VII-lea chiar de-acum.Reamintim cã data fictivã a cãlãtoriei lui Dante este 1300, iar Henric al VII-lea n-a muritdecît în 1313. 135. Pãrtaº : înainte de reîntoarcerea ta în Rai, dupã moarte. Cine :Cf. Apocalipsa, XIX, 9 : „Ferice de cei chemaþi la ospãþul nunþii Mielului” ; dar în textul latinrevine tocmai cuvîntul cinã : „beati qui ad coenam nuptiarum Agni vocati sunt”. 136. Enric :Henric al VII-lea de Luxemburg, în a cãrui coborîre în Italia Dante ºi ceilalþi surghiuniþiflorentini din partidul „albilor” îºi puseserã toatã nãdejdea lor. A fost ales Rege al Romanilorîn 1308 ºi încununat ca împãrat la Roma, în iunie 1312. A murit la Buonconvento, în împreju-rimile Sienei, în august 1313. 138. N-o fi : din cauza luptelor înverºunate dintre partide.139. -n pungã : vã stãpîneºte. 142. Prefect : face aluzie la Clement al V-lea, care se va opuneîn orice fel misiunii sociale ºi politice a împãratului. 146. Tron : scaunul papal. 147. SimonMagu- : în Infern, printre simoniaci (aceia care fac negustorie cu lucrurile sfinte. Cf. Infernul,XIX, 1 ºi urm). 148. Alagna : Bonifaciu al VIII-lea din Anagni (med. Alagna), marele duºmanal lui Dante. Mai jos : fiindcã simoniacii îºi fac canonul în gropi în care stau cu capul în jos,astfel cã cei care vin dupã ei îi împing tot mai la fund.
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1 În chipul unei albe roze-acuvãzui oºtirea cea de sfinþi pe careprin sînge Crist mireasã ºi-o fãcu.
4 Ci-a doua, care vede ºi-n zburareslãveºte gloria cui o ’namoreazãºi-a cui iubire-o face-aºa de mare,
7 ca roi de-albine, care-acum s-aºeazãpe flori, ºi-acum ia drumul înapoispre stupul unde-un dulce suc lucreazã,
10 aºa pe floarea cea cu multe foidescinse-ntîi, ºi-a-ntors unde-n veciepetrece-a ei iubire-n [harnic] roi ;
13 ºi feþe-aveau ca flacãra cea vie,ºi-aripi de aur ; alb tot restu-l aucum nu-i zãpadã alb-aºa sã fie.
16 ªi-aºa din grad în grad cum scoboraupe floare, rãspîndeau ºi-amor ºi-ardoareprin dulce vînt de-aripi ce le miºcau.
19 Deºi-ntre cele mai de sus ºi floareatît de mult popor umbrea zburînd,nimic n-a stins din vãz ºi din lucoare,

Cîntul XXXI
Cerul Empireu : Dumnezeu, îngerii

ºi sufletele fericite

Albul trandafir ºi albinele îngereºti (1-27) 
Mirarea lui Dante (28-57)  Sfîntul Bernard(58-117)  Tronul Sfintei Fecioare (118-142)

3. Mireasã Crist prin sînge ºi-o fãcu (a). 6. a fi atare (a). 10. sã ºadã (a). venind (a).
3. Mireasã : Cf. Faptele Apostolilor, 29 : „Biserica Domnului, pe care a cîºtigat-o cu însuºisîngele Sãu”. 4. A doua : oºtirea îngerilor, care zboarã de la trandafirul ceresc, format dinstranele sfinþilor ºi ale sufletelor fericite, pînã la Dumnezeu ºi înapoi. 9. Stupul : Dumnezeu,care este obiectul veºnicei lor iubiri. Unde : sîntem, fireºte, în afarã de timp ºi de spaþiu ;totuºi, Dante, care nu e numai filosof, ci ºi artist, vorbeºte aici de Dumnezeu ca de un loc.10. Foi : stranele sufletelor fericite. 11. Descinse : subiectul este „a doua (oºtire)” din ver-sul 4 . Unde : la Dumnezeu. 19. Cele mai de sus : regiunile superioare, cerul Empireu.20. Umbrea : adicã ar fi trebuit sã arunce umbre dacã nu ne-am gãsi în Rai, unde lumina lui
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22 cãci razele divine cad trecîndprin tot, pe cît de vrednice, iar zborulnimic nu-l poate stãvili nicicînd.
25 Fericea þarã, plinã de poporulcel vechi ºi nou, ºi-n pace totdeauna,þinea spre-un punct ºi vãzul ei ºi-amorul.
28 Luminã triplã, ce desfeþi din unade-a pururi stea, pe-atîþia fericiþi,priveºte-n jos sã vezi la noi furtuna !
31 De-au stat nãuci barbarii, cei veniþidin þãri ce-apururi vãd rotita calece-o face Ursa cu-ai ei pui iubiþi,
34 vãzînd ºi Roma ºi-operele saleatît de mari, ºi-a orice gînd mai susLatranul peste-orice lucrãri mortale,
37 dar eu, din timp în veºnicie-adusºi din umane stãri în stãri divineºi din Florenþa la un neam supus
40 ºi just, ce-uimire-aveam acum în mine !O, da,-ntre ea ºi-a mea plãcere-mi fua n-auzi ºi mut a sta, mai bine !
43 Ca ºi-un hagiu ce se desfat-acuprivind prin templu-n care-aduse votulºi sper-a povesti cum îl vãzu,

29. Semizei (a). 30. ºi vezi la (a). 35-36. ºi Lateranul sus/ Atît cã-ntrece (b). 40. sa,
am (a). 42. a sta plãcu (a). 43. ªi ca ºi-n templu-n care-un vot fãcu (A). Am trecutîn text varianta (a) din cauza sensului. 45. fu (a).
Dumnezeu pãtrunde peste tot, fãrã obstacole. Cf. Paradisul, I, 1-2 : „Mãrirea celui care atot-pãtrunde,/ miºcînd întregul tot ºi dînd splendoare/ mai mult aici ºi mai puþin altunde”. Se ºtiecã, dupã Dante, intensitatea luminii e mai mare sau mai micã, dupã locul mai mult sau maipuþin demn. Raiul fiind locul cel mai demn, e firesc ca lumina dumnezeiascã sã pãtrundãpeste tot, fãrã nici o piedicã. 23. Zborul : zborul razelor. 26. Vechi ºi nou : sufletele oame-nilor care au trãit înainte ºi dupã venirea lui Isus. 27. Un punct : un punct spre Dumnezeu.28. Triplã : a Sfintei Treimi. 29. Stea : izvor luminos, Dumnezeu. 30. Furtuna : viaþa zbuciu-matã de pe pãmînt. 32. Þãri : þinuturi nordice. 33. Pui : probabil stelele din care este compusãUrsa. Dante vorbeºte de Helix (Carul Mare) ºi de fiul sãu, adicã Bootes (Boarul), preschimbaþide Joe în constelaþie. 36. Latranul : bazilica ºi palatul San Giovanni in Laterano, vecheareºedinþã a papilor ºi simbolul stãpînirii Romei asupra lumii, stãpînire materialã în timpulImperiului roman ºi sufleteascã în vremea papilor. A se observa simþul de romanitate carese desprinde din toate aceste terþine. Citindu-le, vedem parcã mirarea acelor barbari nordiciumblînd pe strãzile Romei ºi oprindu-se, cuprinºi de o admiraþie fricoasã, în faþa mîndrelorclãdiri ce arãtau ºi aratã încã mãrturia puterii romane. Cîtã mîndrie la Dante, gîndindu-secã este roman, ºi ce milã pentru acei sãrmani barbari, nãuci în faþa ruinelor Romei ! 37. Dareu : a se înþelege : „Dacã barbarii s-au mirat privind clãdirile mãreþe ale Romei, cum nu m-aºmira eu privind splendorile Raiului ? Dacã barbarii s-au mirat, fiindcã veneau din þãri inculte,unde trãiau în colibe primitive, cum nu m-aº mira eu, care din «timp» am fost adus «înveºnicie», din starea omeneascã în stãrile divine ºi mai ales din Florenþa, oraº plin de toaterelele, la un neam supus ºi just cum este acela al sufletelor fericite ?”. 41. Ea : uimirea.
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46 aºa purtam, pe scãri, aci-n chivotulatîtor facle vii, priviri mînateºi sus ºi jos, ºi-acum rotind prin totul.
49 ªi feþe-arzînd de milã ºi ornatede-al lor surîs ºi-al altui foc, vãzuiºi gesturi pline de-orice-onestitate.
52 Întregul Paradis deci îl avuicuprins acum în forma-i generalãdar nu m-oprii pe-anume punct al lui,
55 ºi-avînd din nou aprins-a mea-ndrãznealã,spre Doamna mea mã-ntoarsei, cãci în minteaveam de-anume lucruri o-ndoialã.
58 Un lucru vrui, dar altu-mi sta ’nainte.Vãzui pe-un moº, unde-o crezui pe ea,purtînd ca neamul cel de-aici vestminte,
61 ºi-o dulce milã-n ochi ºi-n faþ-avea,ºi dulci miºcãri, aºa cum se cuvineºi-un tatã bun ºi blînd a le avea.
64 ªi : – „Unde-i ea ?” – strigai cu spaima-n mine.– „De ea trimis, eu locul meu lãsîndu-l,venii spre-a da dorinþei tale-o fine.
67 Al gradului suprem priveºte-i rîndulal treilea-n jos ºi-n tron o vezi ºezînd,în tron, ursit de merite-i avîndu-l.”
70 Nimic nu i-am rãspuns, ºi-n sus cãtîndo ºi vãzui cum îºi fãcea cununã,eterne raze-n juru-i reflectînd.
73 De cerul de-unde mai de sus ne tunãn-ar sta mai depãrtaþi nici ochii-aceice-ar fi-ntr-a mãrii-n cea mai jos genunã,

49. -nflorate (a). 60. Glorioase ginte (a). 61-62. ªi-n ochi ºi-n faþã mila-i strãlucia/
ªi dulci avea miºcãri (b). 66. a zis (a).
42. Mai bine : mi-a fost mai bine, am preferat. 45. A povesti : alor sãi, la întoarcere.46. Scãri : treptele în care erau orînduite stranele sufletelor fericite. Chivotul : luat probabilîn înþelesul unei încãperi sau spaþiu sfînt. În text : „plimbîndu-mã pe lumina aceea vie”.47. Priviri : depinde de „purtam” din versul precedent. Mînate : îndreptate. 48. Sus ºijos : prin treptele (petalele) trandafirului sfînt. Rotind : prin circumferinþa trandafirului :uitîndu-mã în jurul trandafirului. 50. Al altui : al lui Dumnezeu. 51. Onestitate : cinste, înînþelesul medieval a „orice este frumos sufleteºte”. 59. Un moº : Sfîntul Bernard, ultimacãlãuzã a lui Dante. 60. De-aici : din Rai. 67. Rîndul : strana Beatricei. 69. Avîndu-l : a seconstrui : „avîndu-l ursit de merite-i”. 72. Eterne : fiindcã sînt razele luminii lui Dumnezeu.73-76 : a se înþelege : „Oricine ar privi în sus din cea mai adîncã genune a mãrii n-ar zãriultima regiune a atmosferei (unde mai de sus ne tunã), atît de îndepãrtatã de el, cum eu, caretotuºi eram într-un loc foarte înalt, am zãrit, îndepãrtatã, pe Beatrice” (Passerini).
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76 decît erau de Doamn-acum ai mei,dar asta nu mã-mpiedeca sã-mi vieºi limpede ºi-ntreg tot chipul Ei.
79 – „O, Doamnã,-n care-a mea speranþã-nvie,Tu care-ai suferit ºi-n Iad sã-þi puipiciorul tãu, spre-a-mi da scãpare mie,
82 cunosc din cîte lucruri le vãzuiputerea ta ºi multa-þi bunãtateºi-n cîtã graþie ºi-adevãr mã sui.
85 Din rob ce-am fost m-ai scos la libertateprin orice mijlociri cari au putut[sã-þi fie drumuri demne-a] fi-ncercate,
88 pãstreazã-mi mila ta, ca, refãcutazi sufletu-mi întreg prin sfînta-þi mînã,pe placul tãu sã-ºi lepede-al sãu lut !”
91 ªi-atît de-ndepãrtata mea stãpînãprecum pãrea, privindu-mã surîseºi iar se-ntoarse spre eternul Tatã.
94 Iar sfîntul moº : – „Spre-a duce-acum – îmi zisecãrarea ta la culmea ei deplinã,amorul sfînt ºi ruga mã trimise.

86-87. Prin cîte cãi ºi chipuri s-a putut/ ªi-au fost de tine demne (a). cîte-au putut
de tine-a (A). Am introdus în text varianta (b) pentru a înlãtura repetarea cuvin-telor „am putut”. 89. odatã (a). Prin tine sufletul sã poat-odatã (b). 93. s-a întors
spre vecinica (a). ªi-apoi i-a-ntors spre vecinica fîntînã (c).
79. -nvie : e vorba de speranþa mîntuirii, pe care aproape o pierduse în pãdurea întunecoasãa pãcatelor. A se bãga de seamã cãldura acestei apostrofe cãtre Beatrice, care niciodatã nuva apãrea mai vie ºi mai iubitã de Dante ca în aceste din urmã cîntece din Paradis. Fireºte,iubirea lui de acum e o iubire aproape sfîntã, dar totuºi pentru o Beatrice realã – femeie –,cu toate cã simbolizeazã teologia. În aceste versuri nu e vorba de simbol, sau în orice cazsimbolul trece pe a doua linie ; e vorba de Beatrice pe care a iubit-o în tinereþe ºi a cãreiamintire este neºtearsã din inima poetului. În aceastã notã omeneascã, prin care o ideemãreaþã ca aceea a mîntuirii sufletului omenesc se transformã într-un fapt aproape personalconstã farmecul etern al Divinei Comedii, poemã cît se poate de personalã ºi tocmai de aceeauniversalã. 80. -n Iad : face aluzie la coborîrea Beatricei în Iad, spre a ruga pe Virgil sã scapepe Dante de cele trei fiare care-i aþineau drumul cãtre muntele raþiunii ºi sã-l cãlãuzeascãîn cãlãtoria-i supranaturalã în regiunile de dincolo de mormînt. 85. Rob : al pãcatului.92. Surîse : ºi acest surîs tãcut al Beatricei, atît de îndepãrtatã ºi totuºi atît de aproape deinima poetului, e cît se poate de artistic. Ce ar fi putut rãspunde ? Orice rãspuns ar fi fostbanal ºi ar fi micºorat maiestatea în care ne apare ea, atît de sus, printre sufletele fericite.A se observa cã ºi Beatrice, ºi Virgil dispar pe neaºteptate, fãrã sã-ºi ia rãmas-bun de laDante, ceea ce pe de o parte introduce un element romantic, iar pe de alta reprezintã unsimbol : de cîte ori înaintãm pe drumul înãlþãrii sufleteºti ºi ne încredinþãm unei cãlãuze maivrednice nici nu bãgãm de seamã cã ne-am despãrþit de aceea pe care am urmat-o pînã atunci.96. Amorul sfînt : al Sfîntului Bernard. Ruga : a Beatricei. ªi Virgil s-a arãtat gata numai-decît a urma rugãciunea Beatricei. A se observa paralelismul între aceste ultime cînturi ale
Paradisului ºi cele dintîi cînturi ale Infernului, care este o dovadã mai mult de arhitectura
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97 Petreci cu vãzu-ntreaga mea grãdinãca ochii tãi sã-i agereºti prin elspre zbor mai sus prin raza cea divinã.
100 ªi-a Cerului Reginã, ce mi-e þeloricãrui gînd, plini-va cu-ndurare,cãci eu Bernardo sînt, al ei fidel”.
103 Precum de prin Croaþia vrunul careprivind marama sfintei Veroniciºi saþ din cauza faimei vechi el n-are,
106 îºi zice-n gînd, în vremea ce-i explici :„Isuse, Doamne-al meu ºi Domn verace,aºa erai tu deci, cum eºti aici ?”,
109 aºa fui eu privind acea [vivace]iubire-a cui ºi-n prima sa trãiregustã-n contemplaþiuni aceastã pace.
112 – „O, fiu al graþiei, ’nalta fericirede-aici tu n-ai s-o ºtii – aºa mi-a spus –þinînd numai în jos a ta privire ;
115 ci-n sus prin roþi pînã la cea mai suspîn-o sã vezi în tron pe-acea Reginãcui regnul nostru-i e devot supus.”
118 Privii în sus, ºi cum acea luminãce-n zori dã forme pãrþii orientaleîntrece-acelei de-unde ziua-nclinã.

101. ne-o da din gro... (A). Am trecut în a doua parte a versului varianta (a) dincauza rimei. ne-asculte-ori ce-ndurare, rugare (b). 102. fiindcã sînt Bertrand (a).
109. verace (A). 111. S-o guºti deplinã aici tu n-o sã poþi (a). 113. poate (a). 115. pînã-n
extrema dintre roate (a). 116. Privind pîn-o sã vezi (b). 117. Cu toþi de-aici îi sînt
supuºi devoþi (a).
desãvîrºitã a acestei opere nemuritoare. 97. Petreci : exortaþie. 99. Raza : e vorba de rîul deluminã care izvorãºte din Dumnezeire. 100. Reginã : Sfînta Fecioarã. 102. Bernardo : SfîntulBernard, stareþul mînãstirii din Clairvaux, în Champagne, nãscut la Fontaines, în Bourgogne,în anul 1091 ºi mort în 1153. A fost poreclit „Doctor Contemplans” ºi slãvit ca „alumnus
familiarissimus Dominae Nostrae”, care corespunde cu „al ei fidel” al lui Dante. Poezia acestuiîndrãgostit mistic al Sfintei Fecioare a contribuit mult la intensificarea cultului Ei în Bisericacatolicã ºi a pregãtit cãile pentru idealul unei femei-înger pe care îl gãsim la poeþii ªcolii«dulcelui stil nou», iar mai tîrziu în pictura primitivã ºi mai ales la Siena. 104. Marama :vãlul cu care Sfînta Veronica a ºters sudoarea ºi sîngele de pe faþa lui Cristos, în drum spreCalvar, ºi pe care a rãmas imprimatã imaginea Sfîntului Chip. Acest vãl se pãstreazã azi laRoma, în bazilica Sfîntul Petru. 105. Saþ : n-are saþ, nu se saturã niciodatã de a privi chipullui Cristos. 110. Iubire : a Sfîntului Bernard, pentru care Dante aratã cã a avut totdeaunao devoþiune particularã. Trãire : pe pãmînt. 111. Aceastã : a Raiului. 112. Al graþiei : facealuzie la harul special oferit lui Dante de Dumnezeu, de a putea face, fiind încã în viaþã,cãlãtoria aceasta supranaturalã. 114. În jos : în centrul trandafirului veºnic, unde Beatriceîl lãsase ºi unde gãsise pe Sfîntul Bernard. 116. Reginã : Sfînta Fecioarã. 120. Acelei : sesubînþelege luminã : lumina acelei pãrþi a apusului.
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121 aºa, ca ºi pe-un deal suind din vale,vãzui un punct la margini mult mai clardecît tot largu-mprejmuirii sale.
124 ªi-aºa cum unde rãu condusul carde Faeton [l-aºtepþi], mai plin e loculde vii lucori ce spre extern dispar :
127 ºi-acea a pãcii flamurã mijloculaºa-l avea, mai viu, ci-a ei lucoareaºa-ºi scãdea egal pe margini focul,
130 ºi-n centru-i îngeri, toþi în sãrbãtoarecu-ntinse-aripi, mai mulþi de-o mie-n cordistinct tot insu-n umblet ºi-n lucoare.
133 Zîmbind la hora ºi la imnul lorvãzui o frumuseþe, dînd o vieplãcere-n sfinþi în ochii tuturor.
136 Sã fiu bogat, cît sînt în fantazie,ºi-n vorbe-acum, eu tot n-aº cutezanici cel mai mic deliciu-a i-l descrie.
139 Bernard, vãzînd ce fix ºi-atentã-mi staprivirea-n sus spre-nvãpãiata razã,spre ea cu-atîta foc ºi-a-ntors pe-a sa,
142 cã ºi mai mult s-aprinse-a mea sã vazã.

122-123. Vãzui o parte-n cercul în sus/ Ce totu-n jur rotea vãpãii sale (b). 124. Cum
unde iese rãu condusul car (a). 126. aici ºi-aici (c). 132. asta (c). 134. Veselie (a).
136. Sã fiu acum (a). Bogat ºi-n vorba (a).
125. Faeton : fiul Soarelui, care, spre a avea dovada cã este într-adevãr fiul lui Apollo, acerut sã conducã pentru o zi carul Soarelui. Cf. Purgatoriul, IV, 72. 127. A pãcii flamurã :Sfînta Fecioarã. 130. -n centru : unde lumina era mai orbitoare. 132. Distinct : nu e oadunare monotonã de lumini egale ; într-un numãr atît de mare domneºte cea mai plãcutãvarietate, fiindcã fiecare dintre acei îngeri se deosebeºte între tovarãºii sãi prin luminã ºifelul de a se miºca (umblet). 134. O frumuseþe : Sfînta Fecioarã, pe care, întrebuinþînd acestcuvînt abstract, anunþã cã nu o va descrie. 140. Razã : a ochilor Sfintei Fecioare. 141. A sa :raza ochilor.
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1 De-a sa plãcere-aprins acel pãrintecu drag sã-mi fie-aici maestru vru,aºa-ncepu cu-aceste vorbe sfinte :
4 – „Ce ran-a-nchis ºi-a uns Maria, fustrãpunsã de frumoasa Doamnã, careo vezi ºezîndu-i la picioare-acu.
7 Apoi, din josul ei, dupã gradareîn rîndul cel de-al treilea sta Rahilaºi-n rînd cu ea Beatrice scaun are.
10 Rebeca, Sara, Iudita ºi umilastrãmoaº-a celui ce-n cãinþa luistrigat-a-n vers : «Spre mine-ntoarce-þi mila»
13 le poþi vedea din tron în tron, cum suimergînd în jos, cum merge trandafirul,pe nume-o foaie dupã foaie spui.
16 Femei ovreici sînt toate-aici din ºirulal ºaptelea ºi-n jos ºi-n ceea parteºi-n pãrul florii-n douã fac rãsfirul.

Cîntul XXXII
Cerul Empireu : Dumnezeu, îngerii

ºi sufletele fericite

Orînduirea sufletelor fericite (1-39)  Pruncii
fericiþi ºi îndoiala lui Dante (40-93)  AveMaria (94-108)  Sfinþii ºi patriarhii(109-151)

1. Pãrinte : Sfîntul Bernard. 4. Ran- : rana pãcatului originar, care a fost deschisã de Eva(frumoasa Doamnã, care în Rai ºade la picioarele Sfintei Fecioare), Maria a închis-o ºi auns-o, dînd naºtere Mîntuitorului. 8. Rahila : fiica lui Laban. Cf. Infernul, II, 102 ; IV, 60 ;Purgatoriul, XXVII, 104. 9. -n rînd : locul Beatricei lîngã Rahela se potriveºte cu cele spusedespre ea în Infernul, II, 102. Atunci cînd Lucia a venit la ea, spre a interveni pentru scãparealui Dante, a gãsit-o ºezînd „lîngã vechea Rahelã”. 10. Rebeca : soþia lui Isaac ºi mama luiEsau ºi Iacob. Sara : soþia lui Avraam ºi mama lui Isaac. Iudita : care a scãpat pe asediaþiiiudei, omorînd pe Holofern. 11. Strãmoaº- : Ruth, strãmoaºa lui David, care în psalmul LIstrigã : „Ai milã, Dumnezeule, în bunãtatea Ta”. Cãinþa : pentru adulterul cu Betsabeea ºiomorul bãrbatului acesteia, Urie. 13. Sui : fiindcã în centrul trandafirului sfînt sînt sufletelecare în orînduirea Raiului se aflã aºezate mai sus (în sens ierarhic). Jocul de cuvinte nu estela Dante, dar se potriveºte cu stilul lui, fiind de acelaºi fel cu alte jocuri de cuvinte destul defrecvente în Divina Comedie. 15. O... spui : a se înþelege : poþi vedea cum spui pe nume sufle-tele fericite de femei, aºa cum foaie dupã foaie sînt aºezate în veºnicul trandafir. 18. Pãrul :coama florii, adicã partea marginalã, apasã asupra celei centrale. Rãsfirul : formeazã douã
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19 Cãci dupã cum fixarã ca pe-o carteprivirea lor pe Crist [cei fãrã vinã],sînt zid ce-aceste sfinte scãri le-mparte.
22 Pe partea-n care vezi cã-i floarea plinãîn toate-ale ei foi, aceia stauce-n Crist crezurã,-n cel ce-avea sã vinã,
25 ci-n partea unde-aceste rînduri auºi tronuri goale-s cei ce din creºtinulpopor pe Crist venit se rãzimau.
28 ªi-aºa precum aici de slavã plinulal Doamnei scaun, ºi-apoi tron de trondin josul lui, formeazã deschilinul,
31 aºa dincoace-al marelui Ionce-apururi sfînt rãbdã ºi moarte-amarãºi loc pustiu ºi-n Iad doi ani canon,
34 ºi toþi subt el sînt duhuri ce separãFrancisc ºi Benedeto ºi-Augustinºi alþii pînã jos din scarã-n scarã.
37 Admir-acum prevãzul cel divin,cã ambe-aspectele-n credinþa vievor face parcu-n pãrþi egale plin !
40 Sã ºtii cã-n jos de treapta mijlociece-mparte-n douã curtea noastrã-ntreagãn-ajunge-un duh prin propria vrednicie,

19. avurã (a). 20. -n Crist (b).
rînduri de petale ºi despart în douã zone petalele trandafirului (stranele sufletelor fericite),dupã cum au crezut în Cristos : înainte sau dupã venirea Lui pe pãmînt. 19. Cãci : a seînþelege : fiindcã aceste femei sînt zidul ce desparte scãrile sfinte, dupã cum ochii credinþeilor fixarã pe Crist, privind sau în viitor, sau în prezent, sau în trecut. 22. Plinã : partea încare toate stranele sînt ocupate, ceea ce e ºi firesc, fiind vorba aici de cei care au crezut înCristos ce avea sã vinã. 30. Deschilinul : cuvînt foarte probabil creat de traducãtor. În text :„despãrþire”. 31. Al marelui : se subînþelege : „tron”. Ion : Sfîntul Ioan Botezãtorul, numitaici „mare” dupã Matei, XI, 11 : „Adevãrat vã spun cã, dintre cei nãscuþi din femei, nu s-asculat nici unul mai mare decît Ioan Botezãtorul”. 32. Sfînt : dupã Luca, I, 15 : „Se va umplede Duhul Sfînt încã din pîntecele maicii Sale”. Moarte : fiindcã fu omorît de Irod, dupã cerereaSalomeei. Cf. Paradisul, XVIII, 134 ºi urm. 33. Pustiu : fiindcã trãi în pustiu. Iad : în Limb,unde stãtu pînã la moartea lui Isus ºi coborîrea acestuia în Iad spre a scoate de acolo sufletelesfinþilor patriarhi. 34. Separã : stranele sfinþilor Ioan Botezãtorul, Benedict ºi Augustinformeazã, ca ºi cea a Sfintei Fecioare ºi a femeilor ebree, linia care taie de sus în jos ºidesparte trandafirul ceresc în douã jumãtãþi, una în care sînt aºezaþi cei care au crezut înCristos ce va veni ºi în cealaltã cei care au crezut în venirea lui Cristos dupã venirea Sa pepãmînt. 38. Aspectele : cele douã aspecte ale credinþei : în Cristos ce va veni ºi Cristos venit.39. Egale : fiindcã în trandafirul ceresc numãrul stranelor celor care au crezut în Cristosdupã ce a venit pe pãmînt este egal, rezervîndu-se un oarecare numãr de strane pentru ceicare vor fi aºezaþi în el în viitor, partea cealaltã, a celor care au crezut în Isus Cristos celviitor, fiind, fireºte, în întregime ocupatã. 40. Treapta : cercul de petale (strane).
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43 ci-a altuia, pe-anume stãri ce-l leagã,cãci toate-au fost în lume mai ’naintede-a fi-n putinþã libere s-aleagã,
46 cum poþi vedea din feþele lor sfinteca ºi din a lor voci copilãreºtide-asculþi ºi de te uiþi luînd aminte.
49 Acum tu taci, ºi taci cã te-ndoieºti,deci strînsul nod vreau clar sã þi s-arate,cãci tu-n idei subtile-aci te-opreºti.
52 În tot întins regatul ãstor cetenu poate-avea-ntîmplarea loc defel,precum ar fi mîhnire-ori foame-ori sete,
55 cãci tot ce vezi e stabilit de El,prin legi de veci, ºi cauza-i cu favorulde-acord cum este-un deget c-un inel.
58 Deci nu fãrã de cauzã stã poporulde-aici în rang mai jos ºi rang mai sus,la viaþ-adevãrat-adus cu zorul,
61 cãci Prinþul cel ce-atît amor a pusîn regnul odihnit de-adînca pace,încît nu-i nimeni sã-ndrãzneasc-un plus,
64 sub ochii-i veseli cînd El duhuri facese dã din graþii-atîta cît se-ndurãîn mod divers, ºi-aceasta sã te-mpace !
67 V-o spune-adins ºi limpede-n Scripturãaceasta-n fraþii cei nãscuþi deodatãce chiar din mam-au fost trãind în urã.
70 Deci cînd ºi numai dupã pãr s-aratãal graþiei grad pe-aceste culmi sublimecoroana graþiei caut-a fi gradatã.
73 Deci nu dup-a lor proprie vrednicimeau ele-aici gradatã diferinþãci-n gradul singur al favoarei prime.

43. A altuia : a lui Isus Cristos, care a scãpat din Limb sufletele copiilor nebotezaþi ºi peacelea ale patriarhilor, atunci cînd s-a coborît în Infern. 44. Toate : aceste suflete ale copiilornebotezaþi ºi mîntuiþi de Isus Cristos. 45. S-aleagã : înainte de a putea sã distingã (aleagã)binele ºi rãul. 53. -ntîmplarea : cu alte cuvinte, nici una din acele strane nu poate fi ocupatãla întîmplare. 54. Precum : precum nimic omenesc (mîhnire sufleteascã, necesitãþi fizice) nupoate avea loc în Rai. 56. Favorul : harul e potrivit cu meritul (cauza), dupã cum inelul sepotriveºte cu degetul. 60. Cu zorul : fiindcã sufletele copiilor nebotezaþi s-au urcat prea decu zor la viaþa adevãratã din Rai. 63. Plus : sã doreascã sau sã cearã mai mult. 65. Graþii :har. 68. Fraþii : Esau ºi Iacob. Cf. Geneza, XXV, 22 : „Rebeca a rãmas însãrcinatã. Copiii sebãteau în pîntecele ei”. 70. Dupã pãr : fiindcã Esau era cu pãrul roºu, iar Iacob cu pãrulnegru. 75. Favoarei : dupã gradul harului ce l-au primit.
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76 În primii secoli fu, spre mîntuinþãde-ajuns acelor suflete curatesã aibã dreapt-a taþilor credinþã.
79 Dar cînd trecu acea dintîi etatenevoie fu sã taie-n jur bãrbaþii,dînd spor zburãrii lor nevinovate.
82 Venind apoi ºi timpul ’naltei graþiifãr-un botez desãvîrºit în Crists-opresc în Limb chiar ºi nevinovaþii.
85 Priveºte-acum în faþa ce-i lui Cristmai mult la fel, cãci singura-i lucoarete poate face apt sã vezi pe Crist”.
88 Deasupra Ei atîta sãrbãtoarevãzui plouînd-o sfîntul neam a cuimenire-a fost pe-asemeni culmi sã zboare ;
91 încît de-oricîte pîn-acum vãzuiuimire-atîta nu mã mai cuprinse,nici nu-mi pãru mai mult asemeni Lui.
94 ªi-acel amor ce-ntîi din toþi descinsecîntînd : „Mario, plinã tu de har”în faþã-i stînd, aripile-ºi întinse
97 ºi-ntreaga curte-n tot al ei hotarrãspunse-n cor cîntãrii-acei divineºi toþi acum luceau cu mult mai clar.
100 – „O, sfinte tatã, tu ce pentru minescobori aici lãsînd iubitu-þi locursit de soarte-apururi pentru tine :
103 ce înger ochii-n veselul sãu jocde ochii Doamnei astfel legaþi îi areºi-aºa-i de ’namorat cã pare foc ?”

78. Sã fie (a). 80. Putea numai tãind/ Sã dea un sbor aripii lor (b). 81. Spre (a).
82. Dar cînd (a). 85. ªi-acum (a). 94. a toþi (a). la ea (a). 96. ei aripile (a). 99. Aºa
cã toþi luceau (a). 104. Priveºte-n ochi pe Doamna frumuseþii (a).
77. Curate : ale pruncilor. 80. Sã taie : a fost nevoie de circumcizie. 81. Spor : pentru a le daposibilitatea de a se urca în Rai fãrã pãcat. Nevinovate : fãrã pãcat. 82. Timpul : timpulmîntuirii sau rãstignirii lui Isus Cristos. 84. Limb : loc al Infernului unde fãrã alt chin, afarãde acela de a nu vedea pe Dumnezeu, stau sufletele copiilor morþi înainte de a se fi spãlatde pãcatul originar prin botez. 86. La fel : care seamãnã mai mult cu cea a lui Cristos, adicãfaþa Sfintei Fecioare. 87. Apt : dînd ochilor poetului putinþa de a se aþinti înspre chipulorbitor de luminos al lui Cristos. 89. Neam : al îngerilor. 92. Uimire-atîta : a se construi : numã mai cuprinde atîta uimire de oricîte vãzui pînã acuma. 93. Asemeni : ºi nici nu mi-a pãrutaºa de asemãnãtor chipului lui Dumnezeu. 94. Amor : Arhanghelul Gabriel. 95. Plinã... dehar : cf. Luca, I, 28 : „Plecãciune plãcutei lui Dumnezeu ; Domnul este cu tine, binecuvîntatãeºti tu între femei”. În text, în latineºte : „Ave, Maria, gratia plena”. 98. Rãspunse : urmîndrugãciunea. ªi astãzi se face în slujba catolicã la fel : preotul spune prima jumãtate, iar credin-cioºii spun în cor a doua parte. 100. Tatã : se referã la Sfîntul Bernard. 104. Legaþi : se referã
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106 Aºa-l rugai din nou acelui careprin tine-aºa-i de-mpodobit, Marie,ca steaua-n zori de globul ce rãsare.
109 Iar el a zis : – „ªi har ºi veselie,pe cît acestea-n îngeri pot fi pusele are-ntregi ºi-aºa ºi vrem sã fie,
112 cãci el e cel [ce] buna veste-o duseMariei jos, cînd a fi încãrcatDivinul Fiu cu-a noastre sarcini vruse.
115 Cu ochii-acum sã vii, cum merg gradatºi eu vorbind, ca marii-nvingãtorisã-i vezi ai ãstui drept ºi sfînt regat.
118 Cei doi din culme, cei mai zîmbitoricãci mai aproape stau de cea Augustã,sînt ca ºi rãdãcini acestei flori.
121 Acel ce-n stînga ei vecin îi custãstrãmoºul e, de-a cui gustare-odatãumana specie-atîte-amaruri gustã.
124 La dreapta vezi pe-acel cucernic tatãal sfintei legi, cui cheia ce descuieãst sfînt locaº de Crist îi fuse datã.
127 ªi-acel ce încã viu vãzu cum suieamarul timp miresei ce cu zelprin lance-o dobîndirãm ºi prin cuie,

106. pe cel ce-n timpul vieþii (a). 107. Prin tine-a fost împodobit (a). 108. Cum e de
soare steaua dimineþii (a). 129. Ni-o dete cel strãpuns de spini (a).
la „ochii” din versul precedent. A se construi : „Ce înger, în veselul sãu joc, îºi are ochii astfellegaþi de ochii Doamnei (Sfintei Fecioare) ?”. 106. Acelui : Sfîntului Bernard. 107. -mpodobit :nu numai, cum cred aproape toþi comentatorii, fiindcã, contemplînd chipul Sfintei Fecioare,se lumina de lumina vie ce purcedea din el, dar ºi fiindcã Sfînta Fecioarã a îmbodobit cu totfelul de daruri sfinte pe misticul sãu cîntãreþ ºi cavaler chiar cînd era în viaþã acesta. Cu altecuvinte, eu vãd în aceastã împodobire cereascã un reflex al împodobirii pãmînteºti. 109. El :Sfîntul Bernard. 110. Pe cît : adicã în gradul cel mai mare. 112. Buna veste : a întrupãriiîn ea a Mîntuitorului, prin Duhul Sfînt. 114. Sarcini : trupul nostru, al oamenilor muritori.115. Sã vii : sã urmãreºti cu ochii, în interiorul trandafirului sfînt, pe acei patriarhi, profeþiºi sfinþi (marii-nvingãtori) pe care îi voi numi. 118. Cei doi : Sfîntul Petru la dreapta ºi Adamla stînga. 119. Augustã : Sfînta Fecioarã, regina Raiului. 120. Rãdãcini : Adam fiind pãrin-tele (rãdãcina) omenirii ºi Sfîntul Petru pãrintele Bisericii, ei alcãtuiesc cele douã elementeprimordiale ale familiei creºtine, adunatã în floarea misticã. 121. Acel : Adam. Îi custã : stãaproape de ea. 124. Dreapta : la dreapta Sfintei Fecioare. Tatã : Sfîntul Petru. 125. Cheia :vezi Matei, XVI, 19 : „Îþi voi da cheile Împãrãþiei Cerului, ºi orice vei lega pe pãmînt va filegat în ceruri, ºi orice vei dezlega pe pãmînt va fi dezlegat în ceruri”. 126. Locaº : al Raiului,simbolizat aici prin sfîntul trandafir. 127. Acel : Sfîntul Ioan Evanghelistul. Vãzu : în
Apocalipsa, în care descrie, sub formã de viziune, calamitãþile pe care trebuia sã le îndureBiserica, mireasa lui Cristos, pe care am dobîndit-o de la El prin rãstignirea Lui (prin lance...
ºi prin cuie). În text : „mireasa cea frumoasã pe care Cristos a dobîndit-o prin lance ºi cuie”.
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130 stã lîngã el ; iar lîng-Adam stã celce duce-a fost pe cînd trãia cu mana,ingratul cerbicos popor rebel.
133 Cu Petru-n faþã vezi ºezînd pe Ana :fiind ferice-atît sã-ºi vadã fianu-ntoarce ochii spre-a cînta Osana,
136 ºi-n faþa primului strãmoº Lucia,cui Doamna ta-i trimise-a ei rugare,pe cînd te ruina-n prãpastie-orbia.
139 ªi-acum, cã-þi trece timpul de visare,sã stãm aici, ca bunul croitorce taie-o hainã-n cît postav îl are,
142 sã-ntoarcem ochii spre-acel prim amorca-n ochii lui privind, cît ai putere,sã fii pãtruns de strãlucoarea lor.
145 Ca nu cumva s-aluneci spre cãdere,din aripi dînd, crezînd a ’nãinta,de-aceea ni se cade har a cere,
148 har Celei ce te poate ajuta.Iar tu acum urmeazã-mi cu iubire,cu glasul meu unind inima ta”.
151 ªi-aºa-nceput-a sfînta lui vorbire :

130. ºi-alãturi acel mare (A). Am trecut în text varianta (b) din cauza rimei.
alãturat (a). 132. Un neam nestabil, cerbicos ºi-ngrat (A). Am trecut ºi aici în textvarianta (b) pentru a restabili rima. 134. Cum ea (a). 146. Cînd (a). Cînd timp tu
crezi cã sbor spre a (b). 148. celei ce poate-a te-ajuta (a).
130. Lîngã el : Sfîntul Ioan ºade lîngã Sfîntul Petru. Cel : Moise, care a cãlãuzit pe evrei înEgipt pînã la Pãmîntul Fãgãduinþei, în care vreme poporul a fost hrãnit cu mana trimisã deDumnezeu. 132. Cerbicos : pentru explicarea acestor epitete, nu tocmai mãgulitoare, laadresa poporului evreu, cf. Exodul, XVI ºi XXXII. 133. Ana : mama Sfintei Fecioare. 134. Fia :fiica, probabil prin atracþia formei masculine. 136. Lucia : cf. Infernul, II, 100-108 : „Urînddar Lucia orice suferinþã,/ veni unde ºtia c-o sã ne vadã/ pe mine ºi-a Rahirei vechi fiinþã.//O, Beatrice,-a Domnului plãmadã,/ de ce n-ajuþi pe cine-atît de dragã/ te-avu, încît se rupsede grãmadã ?”. 138. Orbia : orbia pãcatului, care, simbolizatã în cele trei fiare, împingea peDante înapoi cãtre pãdure, împiedicîndu-i suiºul frumosului munte al vieþii virtuoase. 139. Devisare : timpul hãrãzit de Dumnezeu pentru viziunea ta (cãlãtoria în cele trei regate alelumii extrapãmîntene). Astfel cred cea mai mare parte din comentatori. Cred însã, cu Torracaºi Steiner, cã Dante face aluzie numai la extazul ce l-a cuprins în clipa cînd strãfulgerareacerului Empireu îi mãreºte vederea, întinzînd-o dincolo de limitele puterii omeneºti, astfelîncît el vede cu un vãz care nu este acela al ochilor, ci al visului. De altfel, nicãieri Dante nune spune cã ceea ce ne povesteºte a vãzut în vis, ºi aceasta este una din caracteristicileesenþiale ce diferenþiazã Divina Comedie de viziunile medievale care au precedat-o. 140. Stãm :sã ne oprim în aceastã arãtare a sufletelor fericite, care ar putea, fireºte, sã fie prea lungãºi (adãugãm noi), din punct de vedere artistic, inutilã. 142. Prim amor : Dumnezeu. 147. Har :e momentul culminant al Divinei Comedii, clipa în care Dante e pe cale sã obþinã de laDumnezeu harul de a putea intui tainica fiinþã ; Sfîntul Bernard îl îndeamnã sã cearã SfinteiFecioare (Celei ce te poate ajuta) de a i-l obþine de la Dumnezeu.
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1 – „Fecioarã mam,-a fiului tãu fatãumilã ºi mai sus de-orice fãpturãºi-a veºnicului sfat þintã fixatã !
4 Tu-nnobilezi a omului naturãatît încît al dînsei ziditorn-avu dispreþ sã-ºi fie-a sa fãpturã.

Cîntul XXXIII
Cerul Empireu : Dumnezeu

ºi sufletele fericite

Rugãciunea Sfîntului Bernard cãtre SfîntaFecioarã (1-39)  Viziunea Divinitãþii (40-114)
 Sfînta Treime ºi Isus Cristos (115-141) Iubirea care miºcã sori ºi stele (142-145)

2. Umila ce-n mai sus (a). 3. ªi þinta-n sfat etern de-n veci (a).
1. Fecioarã : aceastã rugãciune, scurtã, înflãcãratã ºi plinã de sfîntã iubire, nu este numaia Sfîntului Bernard ºi a celorlalte suflete fericite, ci mai ales e rugãciunea poetului : „Esteimnul care îi izbucneºte din inimã, vãzîndu-se ajuns la þintã, ºi care rezumã în el suspinul,evlavia ºi înflãcãrarea întregii Divine Comedii” (Parodi). Este poate cea mai frumoasã rugã-ciune din poezia universalã, fiindcã întruneºte în ea ºi avîntul sufletului omenesc cãtreDumnezeire, ºi o desãvîrºitã expresie artisticã. De altfel, întregul cînt, plin de cea mai sfîntãardoare, de lumini ce par cã adîncesc ºi mai mult taina unor speculaþii teologice întunecoase,e strãbãtut de o gravitate liniºtitã, în care se exprimã mai mult decît mulþumirea de a fi duso astfel de operã la bun sfîrºit, un fel de smerenie potolitã faþã de adîncimea adevãrurilorsfinte. O întreagã tragedie sufleteascã, la început particularã lui Dante, mai pe urmã extinsãla întreaga umanitate, care din robia pãcatului se ridicã la libertatea voinþei sfinte, se poto-leºte în acest cînt, cu care marea operã a lui Dante – ce nu e numai operã poeticã, dar ºisocialã ºi religioasã – se încheie în chipul cel mai demn. Mam-... fatã : Evul Mediu s-acomplãcut mult în aceste rudenii mistice ºi în aparenþã ciudate ale Sfintei Fecioare. Tot aºaam vãzut, în cîntul precedent, cã Adam este desemnat ca acela cãruia oricare femeie îi estefiicã ºi norã. Cf. ºi Petrarca, Canzone alla Vergine : „Vergine pura, d’ogni parte intera,/ Del tuo
parto gentil figliuola e madre”. Foarte bine observã Torraca cã aceastã rugãciune, „sincerã cainspiraþie, evlavioasã ca intonaþie, în întregime întreþesutã de idei, de imagini ºi chiar deantiteze prin secularã tradiþie popularã, a fost înnobilatã de Dante prin mãiestria stilului”.Dar mãiestria stilului n-ar fi fãcut minunea de a transforma aceste elemente tradiþionale ºipopulare într-o aºa de însemnatã operã de artã dacã ar fi lipsit flacãra credinþei unui sufletatît de mare ca al lui Dante. În aceasta constã taina acestei minunate bucãþi religioase, care,desigur, e opera unui mare poet, dar a unui mare poet care crede într-adevãr, aºa cum ºtiausã creadã numai oamenii din Evul Mediu, pentru care Dumnezeu ºi Sfînta Fecioarã eraurealitãþi, nu simboluri cum sînt pentru noi, dacã voim sã mãrturisim sincer felul cum credemastãzi. Astãzi, viziunea religioasã a lumii ne este deformatã de însãºi cultura ºi civilizaþianoastrã. 3. Þintã : cf. Pildele, VIII, 23 : „Eu am fost aºezatã din veºnicie înainte de oriceînceput, înainte de a fi pãmîntul”. 5. Ziditor : Dumnezeu. 6. Fãpturã : persoana lui Isus Cristos.
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7 În sînul tãu s-aprinse-acel amora cui cãldurã-n pace de veciene creºte floarea ãstui sfînt popor.
10 A milei tu ne eºti aici fãcliede miez de zi, ºi-n lumea care moaresperanþei eºti fîntîn-apururi vie.
13 Eºti mare-atît ºi-atotdispunãtoare,cãci graþie vrînd un om, ºi nu prin tine,e cel ce fãr’ de-aripi ar vrea sã zboare,
16 cãci mila ta, ea nu numai cã vineoricînd o ceri, ci-adese-n prisosinþãchiar nerugat-aleargã ea de sine.
19 În tine-i milã,-n tine-ngãduinþã,evlavie-n tine e, ºi-n tine toate,tot ce-i pe lume bun într-o fiinþã.
22 Din cea mai jos a-ntregii lumi lacunã,venind vãzu acesta pîn-acipe cîte spirite trei lumi le-adunã,
25 te roag-acum, prin graþie-a-i dãruiprivirii sale-avînt spre-a fi-n puterela cel din urmã bine-a ºi-o sui.
28 Eu cel ce n-arsei pentru-a mea vederenicicînd, ca pentru-a lui, cu rugi plecatete rog, cerînd a nu le-avea-n scãdere,
31 ca norii prinºi de-a lui mortalitateprin ruga ta sã-i spulberi, ca-n luminãsupremul bun de sus sã i s-arate.
34 ªi te mai rog, cã poþi ce vrei, Reginã,cã dup-asemeni vis tu sã-i pãzeºtiiubirea lui mereu de-acum seninã,

10. Tusfintei mile aici (a). 15. E ca ºi fãr’ de aripi ºi vrînd (a). 20. preabunã (a).
23. Acest care... (a).
7. Amor : între Dumnezeu ºi fãpturã. 9. Floarea : adunarea sufletelor fericite dispuse înforma unui trandafir. 10. Fãclie : fãclia de foc a milosteniei, strãlucitoare ca ºi soarele laamiazã. 14. Graþie : fiindcã nu se poate obþine harul lui Dumnezeu fãrã ajutorul SfinteiFecioare. Cf. Sfîntul Bernard, Sermo, in vigilia Nat. Dom., III, 10 : „Nihil nos Deus habere
voluit, quod per Mariae manus non transiret”. 22. Lacunã : Infernul, pe care Benvenuto daImola îl defineºte : „infernus est locus concavus, colligens omnes sordes mortuorum, sicut in
lacuna concurrunt et colliguntur omnes sordes aquarum mortuarum”. 25. A-i dãrui : lui Dante.27. ªi-o : privirea. 28. N-arsei : de dorul de a vedea pe Dumnezeu. 29. A lui : vederea (luiDante). Într-un avînt de iubire cu adevãrat creºtinã, Sfîntul Bernard afirmã cã n-a doritniciodatã pentru sine de a vedea pe Dumnezeu, cum doreºte acum acelaºi lucru pentru Dante.31. Norii : întunecimea pe care trupul (mortalitatea) o dã sufletului. 35. Pãzeºti : ca sã nucadã în pãcatul mîndriei, pentru cã a fost admis sã se bucure de viziunea lui Dumnezeu.
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37 veghind sã-i rupi pornirile-omeneºti –Beatrice, vezi, ºi cîte-s fericiteînalþã mîini ca ruga sã-þi primeºti !”
40 Fixînd spre rugãtor priviri slãviteºi dragi lui Dumnezeu, îmi arãtarãce mult iubeºte Ea rugãri smerite ;
43 spre veºnica lumin-apoi cãtarãcum nu credeam sã poat-un muritorsã cate-n ea cu-aºa luminã clarã.
46 ªi-aproape-acum de þinta tuturordorinþelor, aºa cum mi se scriseam stins vãpaia multului meu dor.
49 Bernard îmi dete semn ºi blînd surisesã cat în sus, dar însumi eu de mineeram dispus sã fac precum voise.
52 Cãci ochii mei, avînd puteri depline,adînc s-au scufundat în punctul careluminã e, etern perfectã-n sine.
55 Iar cum vãzui apoi, ºi tot mai tare,de-atare vãz nici n-avem noi cuvintenici minte-a-nvinge-atîta-mbelºugare.
58 Precum cînd vezi în vis o-ntîmplãminteºi-i porþi ºi treaz impresia avutã,dar de-altceva tu nu-þi aduci aminte,
61 aºa sînt eu acum, cã-i dispãrutãviziunea mea, ci-n inim-o dulcoareîmi picurã ºi-acum din ea nãscutã.
64 Aºa zãpada se topeºte-n soare,în vînt aºa se-mprãºtie ce scrieSibila profeþind pe foi uºoare !
67 Luminã-n veci, ce-ntreci cu-o veºnicieumanul gînd, dã-mi duhului puþindin cum ºi cît mi te-arãtaseºi mie !

45. Pãtrunde în privire (a). 47. fiind (a). 48. cum stete (b). 49. dete (a). 50. fui de
mine (a). 50. Dispus sã cat ce vru ca sã... vederii (a). 54. ºi numai ea prin sine (a).
61. Aºa-s acum ºi eu, cînd (a). 26. Viziunea-mi e (b). 65. -ntr-un vînt (a).
37. Pornirile : aplecarea înspre rãu. 38. Cîte-s : cîte sînt (suflete) fericite. Sfîntul Bernardatrage atenþia Sfintei Fecioare cã nu numai el, dar ºi întregul Rai se roagã (înalþã mîini) casã-i primeascã rugãciunea. 39. Înalþã : în text : „împreuneazã”. 40. Fixînd : subiectul, subînþeles,este „Sfînta Fecioarã”. 41. Arãtarã : subiectul, subînþeles, este „priviri(le) slãvite” ale SfinteiFecioare. 44. Un muritor : nu face deloc aluzie la Sfînta Fecioarã, ci la oamenii muritori depe pãmînt. 45. -n ea : în veºnica luminã. 47. Aºa : aºa cum era necesar sã se întîmple.53. Punctul : Dumnezeu. 56. Vãz : lucrurile pe care Dante le-a vãzut erau atît de noi ºiminunate, încît întreceau puterea mãrginitã a vorbei ºi a aducerii-aminte omeneºti. 69. Cum
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70 Dã limbii mele-atîta foc divinsã pot lãsa din gloria-þi fãrã finemãcar ºi-un strop acelora ce vin.
73 Cãci ºi puþin în minte de-mi revineºi glas în vers oricît de slab sã scot,pricepe-þi-vor mãrirea ta mai bine.
76 De-acea lucoare-a razei vii, socot,ce-mi dete-n ochi vrînd numai ºi-o clipitãsã-i duci airi, aº fi orbit de tot.
79 Ci-aminte þiu cã ºi mai cu-ndrãznitãprivire-o sufeream pînã ce-avuiunitã ei puterea infinitã.
82 O, har prisositor prin care-avuicuraj ca-n focul razei cei eternes-afund privirea pînã ce mi-o-mplui !
85 Aci-n adîncu-i am putut discerneîntr-un volum unite prin iubiretot ce rãzleþ prin univers se cerne,
88 substanþe ºi-accident ºi-a lor pornire,topite-ntr-una ºi-ntr-atare fel,cã tot ce spui e numai licãrire.
91 În forma-i generalã nodu-aceletern cred cã-l vãzui, cãci mult mai mareplãcere simt, acum cînd spui de el.
94 Mai mult, m-afund o clip-acu-n uitaredecît trei mii de ani drumu-ntreprinsce-i fu cu Argo lui Neptun mirare.

73. puþinul ce-mi (a). 82. prin care-avui (a). 83. Curaj (a).
ºi cît : calitatea ºi cantitatea. 72. Acelora : posteritãþii. „În atîta fervoare religioasã nu uitãfaima sa de poet ºi vrea sã fie pomenit în viitor” (Steiner). Cf. Paradisul, XVII, 118. 76. Socot :a se înþelege : „Socot (cã) aº fi orbit de tot din cauza acelei lucori din raza vie”. 78. Orbit :pierdut într-o mare de beznã. „Ochiul care priveºte Dumnezeirea este în acelaºi timp înspãi-mîntat din cauza prea marii lumini a obiectului contemplat ºi atras de ea, din convingereace-o are cã-n altã parte nu este mîntuirea” (Steiner). 81. Unitã : atît cît am putut lega ochiulmeu muritor de viziunea nesfîrºitei valori dumnezeieºti. 84. O-mplui : în text : „mi-o consu-mai”. 88. Substanþe : dupã filosofia scolasticã, prin „substanþe” se înþeleg toate acele lucruricare subzistã de sine, fãrã sã atîrne de altele. Cf. Summa theologica, I, 35 : „essentiam, cui
competit sic esse, id est, per se esse, quod tamen esse non est ipsa eius essentia”. Accident :contrariul substanþei. Cf. Summa theologica, I, 2, 53, 2 : „quocumque modo significetur accidens,
habet dependentiam a subiecto secundum suam rationem ; aliter tamen et alter. Nam accidens
significatum in abstracto importat habitudinem ad subiectum, quae incipit ab accidente et
terminatur ad subiectum”. 91. Forma : „forma oricãrui lucru care este nod strîns, ce leagãorice lucru în esenþa sa ; iar acest nod e Dumnezeu” (Francesco da Buti). Nodu- : uniuneastrînsã între substanþã ºi accident. 94. O clip- : o singurã clipã (aceea în care m-am cufundatcu vederea în viziunea Dumnezeirii) reprezintã pentru mine un timp mai mare ca douã miide ani. Cu alte cuvinte : dacã nu-mi aduc bine aminte, nu e de mirare, fiindcã acea clipã aþinut pentru mine mai mult decît douã mii de ani. Deci nu pot sã-mi amintesc de un lucru aºa
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97 Aºa ºi sufletu-mi ºi-ntreg suspinsprivea, ºi-atent ºi fix ºi totodatãmereu de-a tot privi tot mai aprins.
100 Devii astfel de razã-nflãcãratãîncît spre-a-ntoarce vãzul spre-alt aspectcu neputinþã-i sã consimþi vrodatã,
103 cãci bunul cel ce-al vrerii este-obiect,întreg e ca-n cuprins ºi-ntr-însa numa’ºi-afarã-i e corupt ce-n ea-i perfect.
106 Mai scurte vorbe voi avea de-acumaspre-a spune numai ce-mi rãmase-n minte,decît un prunc ce-l mai lãpteazã muma.
109 Dar nu c-aspectu-acelei raze sfinteera mai mult ca simplu-n el mereucãci el de-a pururi e ce fu ’nainte,
112 ci pentru cã-ntãrindu-mi vãzul meuprivind în ea, unica-i aparenþãpãru schimbatã, cãci schimbat fui eu :
115 ºi-n clara ei ºi-adînca-i subzistenþãvãzui trei cercuri în lumina-i vie,de trei colori ºi-aceeaºi continenþã,
118 ca-n dublul curcubeu pãrea sã fiereflexu-n douã ; foc al treilea, careegal suflînd dintr-ambe ia tãrie.
121 Ce slabã-i vorba pentru-atît de tareconcept ! ªi cît vãzui poþi sã gîndeºti,puþin ce-a fost din cît era de mare !

108. copilul ce (a). 111. el e în veci acel ce (a). 115-116.  Vãzui trei roþi în clara
subsistenþã/ A veºnicei lumini, adînc în ea (a). 118-120. Resfrînt ca dublul curcubeu
pãrea/ Al doilea cerc, al treilea foc care/ Purces egal dintîi (b). 122. Dar (a).
de îndepãrtat în timp. 96. Mirare : Argos fiind cea dintîi corabie ce a strãbãtut marea, efiresc cã Neptun ne este aici înfãþiºat în actul de a se mira de umbra pe care o aruncã înfundul apelor unde locuia el. 97. Suspins : italienism, adicã suspendat, nehotãrît, cum seîntîmplã atunci cînd cineva e surprins de un fapt extraordinar. 100. Devii : oriºicine ar puteaprivi pe Dumnezeu n-ar avea putinþa sã-ºi întoarcã vãzul spre altceva. 104. Întreg : binelecare este obiectul voinþei se adunã întreg în acea luminã, în care totul este perfecþie, dupãcum orice lucru care este în afarã de ea e imperfecþie (corupþie). 108. Prunc : care nu ºtie sãspunã decît foarte puþine cuvinte. 110. Simplu : fiindcã, dupã cum spune Sfîntul Bernard, De
Consid., V, 7 : „Dumnezeu e foarte simplu : numai unul, indivizibil ºi imutabil”. Cu alte cuvinte,lucrurile pe care le-am vãzut în Dumnezeu sînt aºa de multe încît mã voi mãrgini sã spunnumai ceea ce mi-a rãmas în minte, ºi în cît de puþine vorbe se poate. Cu toate acestea, sãnu se creadã însã cã lucrurile acelea le-aº fi vãzut pentru cã Dumnezeu e felurit, ci numaipentru cã, cu cît vãzul meu se întãrea, ochii descopereau tot mai multe lucruri. 116. Treicercuri : Sfînta Treime. 117. Continenþã : conþinut. 119. -n douã : Tatãl ºi Fiul. Al treilea :Duhul Sfînt. 120. Egal suflînd : fiindcã, dupã credinþa catolicã, Duhul Sfînt purcede în modegal ºi de la Tatã, ºi de la Fiu. 123. Ce-a fost : cît de puþin a fost. Din cît : din cît era de mareviziunea, poþi sã te gîndeºti ce puþin a fost ceea ce mi-a rãmas în minte.
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124 Luminã-n veci, ce numa-n tine-þi eºti,ºi singurã te ºtii, ºi-aºa ºtiutã,etern ºtiind, surîzi ºi te iubeºti !
127 Rotirea ta, ce-n tine conþinutãca ºi-un reflex de raze se pãreapuþin de mine-n jur cînd fu vãzutã,
130 pãru-n coloarea proprie ce-aveacã-n ea al nostru chip îl zugrãveºte,deci ºi mai adîncit privii în ea.
133 Precum un geometru s-adînceºtesã mãsure un cerc ºi trudã puneºi n-afl-acel principiu ce-i lipseºte,
136 aºa fui eu cu nou-apariþiune.Voiam sã vãd care-i raportul lor,cum poate chipu-n cerc sã se-mpreune,
139 dar n-ajungea spre-aceasta propriu-mi zbor,de n-ar fi fost de-un fulger luminatãputerea mea ºi-i stinse-avutul dor.
142 Înaltul vis se rupse-aici deodatã ;ci-mi ºi porni ºi-al meu ºi dor ºi velle,asemeni roþii ce-i egal miºcatã,
145 iubirea care miºcã sori ºi stele.

126. Tu te-nþelegi (a). 131. -n sine (a). 133. deci (a). 145. De-amorul (a).
124. -n tine : întrucît ai în tine, ºi numai în tine, orice raþiune de viaþã. 125. Te ºtii : Tatãl,care numai întorcîndu-se în Sine poate înþelege imensitatea Sa. ªtiutã : ºi-n acelaºi timp eºtiFiul a Tine Însuþi, fiind înþeles numai de Tine. 126. Iubeºti : ºi întrucît Te iubeºti pe TineÎnsuþi, eºti Duhul Sfînt. Dacã Dumnezeu e Tatãl, întrucît ºade în Sine, este ºi Fiul, întrucîteste ºtiut de Sine, ºi Duhul Sfînt, întrucît se iubeºte pe Sine ºi se bucurã de aceastã ºtiinþã(înþelegere). 127. Rotirea ta : se adreseazã cercului al doilea ºi spune cã, persistînd în a-lcontempla, i se pãru cã înfãþiºeazã un chip omenesc (Isus Cristos). 129. -n jur : în forma sacircularã. 130. Proprie : fiindcã Isus Cristos, fãcîndu-se om, n-a încetat de a fi Dumnezeu.135. ªi : cu toatã truda ce-a pus-o. 138. -mpreune : adicã aºa cum firea omeneascã (chipul)putea sã se împreune cu cea divinã (cerc). 140. Fulger : prin care poate intui misterul împreu-nãrii celor douã fiinþe : cea divinã ºi cea umanã. 142. Vis : în text : „fantezie”, imaginaþie.144. Egal : dorinþa de a cunoaºte (dor) ºi voinþa (velle) lui Dante se conformaserã, mulþumitãviziunii sfinte, cu voinþa dumnezeiascã, la fel cu douã roþi miºcate de aceeaºi forþã.145. Iubirea : Dumnezeu, singura þintã a universului.
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