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notă asupra ediției

Prima ediție a volumului Ochii Beatricei (2004)
conținea o conferință și o adresare către cititori. Con -
ferința „Cum arăta cu adevărat lumea lui Dante“ a fost
gândită și rostită ca parte din conversația neîntreruptă
pe care o am cu prietenii mei cu privire la ideile care
mă pasionează. Textul din volum reprezintă transcrie -
rea celor două conferințe pe această temă pe care le-am
ținut în 2004, una la Oradea (2 aprilie), cealaltă la Iași
(12 noiembrie). Textul scris s-a ținut strâns de ora -
litatea conversațională a conferinței. În adresarea către
cititori pe care am intitulat-o „Despre sursele aces tei
conferințe“ am încercat să explic, tot ca într-o con -
versație, sursele personale și livrești ale conferinței. Am
adăugat acestor două texte trei motto-uri metodologice,
două scoase din Dante, al treilea din Dionisie Pseudo-
Areopagitul, și acesta a fost volumul pe care Smaranda
Bratu Elian l-a tradus în italiană și căruia i-a și găsit un
editor în Italia. Gli Occhi di Beatrice a apărut la Bruno
Mondadori în 2006, stârnind discuții și bucurându-se
de destule recenzii. Unul dintre cititori a fost cardinalul
Gianfranco Ravasi, care prin ambasadorul nostru de
atunci la Vatican, Bogdan Tătaru-Cazaban, m-a invitat
în 2012 să țin o conferință despre cosmologia lui Dante



la Pontificia Università Gregoriana. În vederea con fe -
rinței, care a avut loc în 7 mai 2012, am reluat argu -
mentul conferinței „Cum arăta cu adevărat lumea lui
Dante“, dar mai strâns, rezultând de aici un text pentru
conferința de la Pontificia, „Sacrato poema și imaginea
teologică a cosmologiei științifice a lui Dante“ (pe care
Smaranda Bratu Elian l-a tradus în italiană, iar Ioana
Both în franceză), și un articol cu titlul „Imaginația
cosmologică a lui Dante“, pe care intenționam să îl
public într-o revistă străină, dar care până la urmă a
rămas în sertar. L-am rescris în vederea acestei ediții,
readucând argumentul operatorilor de inversiune la
firul narativ al iconografiei Divinei Comedii, care fusese
coloana vertebrală a conferinței din 2004. În acest
mod, prin punerea laolaltă a conferinței „Cum arăta
cu adevărat lumea lui Dante“ (2004), cu adresarea ei
către cititori, și a eseului explicativ „Imaginația cos mo -
logică a lui Dante“ (2012/2019), cu accentul său teo logic
pus pe rolul operatorilor de inversiune în construcția
cosmologică, am impresia că am obținut un volum  mai
rotund decât cel pe care l-am oferit în 2004 cititorilor. 

H.-R. PATAPIEVICI
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PARTEA I



Beatrice in suso, ed io in lei guardava.
Paradiso II, 22 

Beatrice se va uita în sus, iar Dante va privi în
ochii ei.

(Alexandru Duţu, comentariu la Paradiso, 
II, 22; Coşbuc, Opere alese, vol. VIII, 

Bucureşti, Editura Minerva, 1988, p. 596) 

Volgiti ed ascolta; 
ché non pur ne’ miei occhi è paradiso

(Beatrice către Dante) 
Paradiso, XVIII, 20–21. 

Întoarce-  te şi-  ascultă, grăi, 
că rai nu-  i doar în ochii mei

Dante, Paradiso 
(Boeriu), XVIII, 20– 21

Inteligenţa vie (…) ar trebui (…) să pună de
acord (…) cele văzute cu cele nevăzute.

(Dionisie Pseudo-  Areopagitul, 
Ierarhia cerească, XV, 5)



cum arăta cu adevărat 

lumea lui dante?

Tema conferinţei* pe care o voi ţine azi în
faţa dvs. este cuprinsă în răspunsul la întrebarea:
Cum arăta cu adevărat lumea lui Dante? Ca să
putem înţelege răspunsul, trebuie să pricepem
exact în trebarea. Or, pentru aceasta e necesar să
vă explic două lucruri: ce înseamnă aici „lume“
şi ce în seamnă „cu adevărat“. 

„Lume“ înseamnă cosmosul, universul, an -
sam  blul existentului, totalitatea a ceea ce există
– în seamnă Creaţia… probabil însă că nu şi
Crea torul. Crea ţia este creată, condiţionată,
rela tivă la Creator, iar Creatorul, sursa oricărei
crea ţii, este increat, incon di ţionat, absolut.
Aflând cum este lumea lui Dante, nu vom afla,
fireşte, chipul Creatorului ei, dar vom afla câte

* Conferinţă ţinută în ciclul Conferinţelor Mi -
crosoft la Oradea (Sala Tonitza, Muzeul Ţării Cri şu -
rilor), 2 aprilie 2004, şi Iaşi (Aula Magna a Univer sităţii
„Al.I. Cuza“), 12 noiembrie 2004.



ceva despre atributele lui. Faptul este evi dent,
deoa rece orice creaţie îşi conţine într-   un anumit
fel creatorul. Nu iconic, poate simbolic, în orice
caz deopotrivă limpede şi neclar. Lim pede, pen -
tru că e de natura evidenţei prezenţa creatorului
în urmele sale; neclar, deoarece nu ştim să
spunem precis „cum“, „în ce fel“ este el pre zent
acolo, în creaţia sa. În totul este ca în frumosul
pasaj din prima epistolă către Corin teni, refe -
ritor la felul de a cunoaşte: acum, când suntem
în trup, cunoaştem „ca în ghicitură“, „vedem ca
prin oglindă“; abia după ce nu vom mai fi în
trup vom cunoaşte direct, fără rest – adică „faţă
către faţă“. Noi, deocamdată, „ve dem ca prin
oglindă“. Veţi vedea ce important este acest
lucru pentru înţelegerea lumii lui Dante. 

În continuare, deci, prin lume NU vom în -
ţe lege lumea cunoştinţelor personale ale lui
Dante – lumea empirică a timpului său, început
cândva la sfârşitul lui mai 1265, la Florenţa, când
Dante s-   a născut, şi încheiat în noaptea de 13
spre 14 septembrie 1321, în exil, la Ravena, când
Dante a murit. Nu. Prin expresia „lumea lui
Dante“ vom înţelege cosmosul dantesc, adică
totalitatea a ceea ce există, aşa cum era această
totalitate a existentului concepută nu atât pe vre -
mea lui Dante, cât de Dante însuşi. O să vedeţi
imediat de ce această deosebire este im por  tan -
tă. În rest, dacă facem abstracţie de Dumnezeu,
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atunci „lumea lui Dante“ de atunci înseamnă
ceea ce cosmologii şi astrofizicienii desemnează
prin cu vântul „univers“, azi. 

Pentru a lămuri înţelesul expresiei „cu ade vă -
rat“, trebuie să intru, de fapt, în materia con fe -
rin ţei mele. Cum am spus, Dante a fost un om
care a trăit la încălecarea veacurilor al XIII-   lea şi
al XIV-   lea. Divinei Comedie a fost scrisă între
1300, anul Jubileului, şi 1321, anul morţii lui
Dante. În 1308, Infernul circula deja, iar în 1313
Purga toriul era compus. Paradisul a fost făcut
cunos cut după moartea lui Dante, când ulti mele
cânturi, crezute pierdute, au fost descoperite şi
imediat răspândite. Legat de aceste cânturi pier -
dute din Paradisul, există următoarea le gen dă,
poate adevărată. După moartea lui Dante, s-   a
constatat că ultimele cânturi din Paradisul lip -
sesc. S-   a convenit că nu apucase să le scrie.
Zilele, săptămânile au trecut. Apoi o rudă l-   a
visat. Mai bine spus, Dante i s-   a arătat în vis
acestei rude, indicându-   i într-   unul din pereţii
camerei în care a locuit la Ravenna, în palatul
lui Guido No vello da Polenta, o firidă acope -
rită cu un covor: acolo se găseau foile pe care
erau aşternute ulti mele cânturi din Paradisul.
Noi, posteritatea, nu am fi ştiut cum se termină
Di vinei Comedie dacă ruda lui Dante nu ar fi
visat, iar Dante, din lu mea de dincolo, nu ar fi
fost atât de îngrijorat de ignoranţa noastră încât
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să-   i apară acesteia în vis şi să ne indice astfel locul
unde pusese ul ti mele cânturi din Paradisul. Lu -
crurile despre care vă voi vorbi în această con -
ferinţă datorează viziunii formulate de Dante în
aceste cânturi esenţialul. 

Odată fixate datele temporale, să vedem ce
ştia Dante. Dante nu era un poet aşa cum sunt
astăzi poeţii, adică un literat având, în cel mai
bun caz, cultura umanistă a specialităţii lui –
poe  zia. Deşi formidabil poet, Dante nu avea
doar cultura poeziei. El era un savant, avea
toată cul tura ştiinţifică, filozofică şi teologică a
tim pului său. În materie de cosmologie, fizică,
ştiin ţe libe rale şi teologice ştia cam tot ce se ştia
pe la 1300 în lumea lui. Dacă citim comentariile
moderne la schimbul poetic dintre Dante şi prie -
 tenii săi poeţi din curentul dolce stil nuovo, sun -
tem fra paţi de caracterul savant al acestei poezii.
Nu ne vine să credem că poeţii de atunci con stru -
iau metafore poetice pornind de la foarte rigu roa -
se teorii ştiinţifice ale vederii, iu birii, spiritelor,
bolii, intoxicării cu imagini şi aşa mai departe.
Dacă răsfoim Convivio (Ospăţul ), o lucrare plă -
nuită să aibă cincisprezece cărţi şi realizată doar
în patru, însumând şi aşa, neter minată, peste trei
sute de pagini, şi dacă citim Scrisoarea a XIII-   a,
adresată lui Can Grande de la Scala, ori Questio
de aqua et terra (Întrebarea privitoare la apă şi
pământ), vedem că Dante poseda perfect ştiin -
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Dante Alighieri, 
Opere minore, 
pp. 193– 524; 742–756;
779– 798
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Klein, „Spirito 
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la fel, Giorgio
Agamben, Stanze: 
La parola e il 
fantasma nella 
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în special Parte terza,
cap. III– IV ºi VI



ţele timpului său. El vorbea cu dezinvoltură
limba savanţilor, nu doar a retorilor. Avea, din
baga jul timpului său, o anumită ştiinţă. Cu noş -
tea teoriile ştiinţifice care erau cu rente în cultura
specializată a timpului său. De aceea, într-   un
sens primar, a şti ce ştia Dante-   în-   chip-   de-   om-   
cul  tivat al timpului său revine la a şti ce se ştia
la vârf pe vremea lui. Mai nuanţat, a şti ce ştia
Dante-   ca-   gânditor-   ori ginal revine la a şti ce
anu me este nou la Dante faţă de cul tura tim pu -
lui său. Dacă ar fi fost să răspund la întrebarea
„cum arăta lumea lui Dante?“, v-   aş fi făcut o
dare de seamă privitoare la ce se cre dea despre
cosmos pe vremea acestuia. Punând însă între -
barea „cum arăta cu adevărat lumea lui Dante?“,
eu pre su pun de fapt două lucruri. 

Întâi, că modelul de univers propus de Dante
în Divina Comedie diferea de cel pe care acesta
l-   a asimilat din cultura timpului său. 

În al doilea rând, că exegeţii lui Dante cred
îndeobşte că nu există nici o diferenţă esenţială
între modelul de univers al ştiinţei din vremea
lui Dante şi modelul de univers al lui Dante
însuşi. Mai există un lucru care ar trebui măcar
semnalat acum, acela că Dante nu era probabil
conştient de această diferenţă, în ciuda faptului
că, metaforic şi tehnic, ea poate fi extrasă din cân -
turile din Paradisul în care este descrisă ascen -
siunea lui Dante dincolo de Cerul al nouălea.
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Lucrurile pe care le veţi auzi nu au nimic de-   a
face cu critica ori teoria literară. Nu se referă la
Dante ca poet, literat ori geniu artistic. Se referă
la Dante ca savant, om de ştiinţă, cos mo log, filo -
zof şi teolog, deopotrivă. Se pune între barea dacă
acest mod de a folosi opera de poet a lui Dante
este legitim. Eu cred că da, şi asta pentru că el
nu este străin nici de Dante, nici de posteritatea
lui. Că nu e străin de Dante re zultă din opera
sa Vita nuova, în care se vede cum interpreta el
schimburile sale poetice cu prietenii săi poeţi şi
ce statut – aş spune ştiinţi fic – acorda el conţi -
nutului poeziilor sale. Fireşte, Dante nu rima
teorii ştiinţifice şi doctrine medicale, cam în
felul inept în care Sully Proud homme rima me -
ditaţii filozofice serbede, el gândea şi mai ales
imagina direct în termenii lor. El era atât de im -
pregnat de ele, pe de-   o parte, şi gândea atât de
mult în termenii lor, pe de alta, încât nu este
deloc ilegitim să vorbim despre poe zia lui în ter -
menii teoriilor ştiinţifice din care aceasta era fă -
cută şi asupra cărora Dante însuşi atrăgea atenţia,
ca înspre o finalitate a ei. 

E un fapt cunoscut că posteritatea sa ime -
diată a luat foarte în serios conţinutul ştiinţific
al operei poetice danteşti. Şi nu mă refer aici la
ştiinţa filozofică a timpului său, care vedea în neo -
platonism şi în teoriile medicale, iar mai târ ziu
în ceea ce Frances Yates a numit „tradiţia her -
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„The Hermetic 
Tradition in 
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pp. 255–274

Dante, Opere minore,
„Viaþa nouã“, pp. 5– 78



metică a Renaşterii“, o cheie de interpretare a tu -
turor tainelor lumii. Mă refer la tentativa de a
traduce viziunile lui Dante în termeni geome -
trici şi astronomici precişi. Există o întreagă
linie de exegeţi care a interpretat viziunea dez -
voltată de Dante în Infernul, Purgatoriul şi
Paradisul în termenii unor geografii, cosmografii
şi cosmologii reale. Întemeietorul studiilor de
cosmografie dantescă este un matematician şi
arhitect florentin, care, deşi nu a fost propriu-   zis
un umanist, a profesat serioase studii literare,
încercând, între altele, o biografie a lui Guido
Cavalcanti – numele său este Antonio Manetti.
Manetti este cel care a intervenit pe lângă Lo ren -
zo de Medici pentru a readuce osemintele lui
Dante la Florenţa. Mort în 1497, Manetti nu a
publicat nimic din studiile sale danteşti, care au
fost făcute cunoscute studioşilor lui Dante de
primii editori renascentişti ai poetului, prin co -
mentariile lor: e vorba de Cristoforo Landino,
cu ediţia sa din 1481, unde vorbeşte de studiul
lui Manetti privitor la Sito, forma et misura
dello ’nferno et statura de’ giganti et di Lucifero, şi
de Girolamo Benivieni, în 1506, în frumoasa
ediţie scoasă de Filippo Giunti (de aici numele
ediţiei din 1506 – Giuntina). Giuntina este pri -
ma ediţie Dante în care avem ilustraţii la diferite
scene din cânturi şi unde sunt propuse o serie
de xilogravuri conţinând imagini ale lumii lui
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Dante, în sens cosmografic – construite după
ideile lui Manetti, pe care Benivieni, în comen -
tariul său, le include sub forma unui dialog în
care sunt expuse teoriile, construcţiile şi calcu -
lele acestuia – adevărate măsurători cadastrale,
matematice şi inginereşti deopotrivă, ale des crie -
rilor lui Dante.

Girolamo Benivieni,
Dialogo di Antonio
Manetti, cittadino 
fiorentino, 
circa al sito forma 
et misure dello inferno 
di Dante Alighieri

„Conul“ Infernului,
construit dupã
calculele lui Manetti
(Giuntina, 1506)
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