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DANTE ALIGHIERI
 

Wstęp
Julian Korsak uroǳony w  r., zmarły w  r., przy aciel Mickiewicza, poeta i tłu-
macz, był pierwszym w piśmiennictwie polskim, który przedsięwziął pracę ogromnie
trudną i szczęśliwie e dokonał: emu zawǳięcza piśmiennictwo polskie pierwszy całko-
wity przekład ednego z na większych arcyǳieł poez i, Boskiej Komedii Dantego.

Przekład Korsaka wyszedł w  lat po śmierci poety, bo dopiero w  r., w War-
szawie, u Orgelbranda. Tłumaczenie Korsaka ma przede wszystkim edną nieocenioną
zaletę — est ono barǳo asne, łatwo zrozumiałe i dlatego na odpowiednie sze, aby po-
średniczyć w pierwszym zazna omieniu się z ǳiełem, nad którego ob aśnieniem od tylu
wieków tylu komentatorów łamało głowy. Przy tym zdaniem znawców, poetycznym po-
lotem góru e przekład Korsaka nad przekładem nierymowanym Stanisławskiego, który
ako drugi z rzędu tłumacz Boską Komedię oblekł w słowa polskie.

Wyda ąc w „Bibliotece powszechne ” Boską Komedię w przekłaǳie Korsaka, powtó-
rzyliśmy także wstęp i ob aśnienia, akie się zna du ą w wydaniu pierwotnym. Wstęp
ednak uczyniliśmy prze rzystszym, opuszcza ąc kilka mie sc mnie ważnych, także ob a-
śnienia i uwagi niektóre skróciliśmy; wszystkie ob aśnienia ednak prze rzeliśmy, wiele
z nich skraca ąc, zmienia ąc albo rozszerza ąc, wiele też dodaliśmy nowych, które nam się
wydawały potrzebne. Także tekst przekładu stał się łatwie zrozumiały wskutek właściwe
interpunkc i, gdyż pierwsze wydanie pod tym względem mocno kulało. Również krótkie
napisy nad każdą pieśnią powinny się przydać czytelnikom.

     
Dante, a właściwie zwany Durante (bo pierwsze imię powstało ze zdrobnienia drugiego),
uroǳił się we Florenc i  ma a  roku z o ca Alighieri degli Elisei, wywoǳącego ród
swó ze starożytne czyste krwi rzymskie , uczonego prawnika i sekretarza rządu ówcze-
sne Rzeczypospolite Florenckie , a z matki Donny Belli. Pamiętne w ǳie ach wypadki
otaczały kolebkę poety: kruc ata tunetańska; po długim i burzliwym bezkrólewiu wybór
na tron rzymskiego państwa Rudolfa z Habsburgu; drugi sobór lugduński; nieszpory
sycylĳskie¹; śmierć głodowa Ugolina; Florenc a, o czyzna ego, poǳielona na dwa nie-
przy azne obozy stronnictw gwelfów i gibelinów: pierwszych ako sto ących w obronie
na wyższe właǳy Kościoła, niepodległości włoskie i przywile ów mieszczańskich, dru-
gich ako broniących praw feudalnych i wszechwłaǳtwa rzymskiego cesarstwa. Były to
wypadki, które ak chmury i huragany przesuwały się lub huczały po świecie w chwili, gdy
pierwsza myśl i uwaga poety obuǳały się na świat, w którym miał żyć, ǳiałać, cierpieć
i śpiewać.

Dante, ak każdy geniusz naǳwycza ny, miał swo ą legendę. Bokac usz², ego biograf,
twierǳi, że Donna Bella, matka poety, będąc brzemienną, miała sen ǳiwny. Przyśniła się
e piękna i zielona łąka, przerżnięta szerokim i asnym strumieniem; nad brzegiem ego
rosło wysokie laurowe drzewo, pod którym uroǳiła ǳiecko; ǳiecko karmiąc się owocami
spadłymi z lauru i pĳąc wodę z asnego strumienia, szybko w oczach e rosło i stało się
uroǳiwym pasterzem, który w chwili, gdy się nachylił ku ziemi, aby pod ąć owoc laurowy,

¹nieszpory sycylĳskie — powstanie mieszkańców Sycylii przeciw panowaniu Andegawenów (). [przypis
edytorski]

²Bokacjusz — właśc. Giovanni Boccaccio (–). [przypis edytorski]
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przeobraził się w pawia i powstał uż ptakiem. Po takim śnie niedługo Donna Bella powiła
ǳiecię i za zgodą męża dała mu na chrzcie świętym, nie bez znaczenia, imięDurante, co po
włosku znaczy: trwający, który ma trwać. Brunetto Latini, literat i astrolog, przy aciel o ca
Dantego, wyciągnął dlań horoskop przyszłe ego ǳiecka wziętości i sławy; bo czyta ąc
w gwiazdach zauważył, że w ǳień uroǳin Dantego słońce stało w konstelac i Bliźniąt,
co miało być wróżbą na przyszłość wielkie cześci³ dla nowo naroǳonego.

O ciec Dantego umarł w roku ; matka ego o niewiele lat śmierć męża przeżyła.
W dostatnim spadku po o cu znalazły się środki starannego wychowania ǳiesięcioletnie-
go sieroty. Tenże sam Brunetto Latini, o którym nadmieniliśmy wyże , uczeń Sorbony
paryskie , prawnik, retor, pierwszy tłumacz włoski kilku ǳieł Cycerona, autor Skarbca
(il tesoro), ówczesne encyklopedii, i Skarbczyka (il tesoreto), w którym rymował swo e
alegoryczne fantaz e, człowiek różnostronnego wykształcenia, wezwany był przez mat-
kę poety na ego opiekuna, mentora i nauczyciela. Brunetto Latini za życia i po śmierci
Donny Belli sumiennie wywiązywał się z włożonego nań obowiązku. Odgadłszy w uczniu
swoim naǳwycza ne zdolności, ogromną pamięć i zmysł po mowania każde nauki, róż-
nostronnie rozwĳał i kształcił umysł młoǳieńca. Uczył go ęzyków, poetyki, filozofii,
fizyki, astronomii i nauk politycznych, kształcąc ucznia na przyszłego męża stanu w Rze-
czypospolite Florenckie . Ulubionymi autorami młodości Dantego byli poeci łacińscy;
Wirgiliusza⁴ całego umiał na pamięć, którego piękność stylu późnie sam pisząc naślado-
wał. Tenże sam Brunetto Latini przez Dantego (dowód nieubłaganego a bezstronnego
w sprawiedliwości swo e sądu poety, akim zarazem potępiał swoich przy aciół i nieprzy-
aciół), w ego Boskiej Komedii za grzech, akim się za życia kalał, wtrącony był do piekła;
wszakże ako wǳięczny uczeń poświęcił mu w swe epopei czuły ustęp, wynurza ąc dlań
wǳięczność, że go pierwszy nauczył, ak się unieśmiertelnić.

Na ważnie szym z niewielu doszłych do nas szczegółów o młodości Dantego, była ego
miłość do Beatrycze. Beatrycze uroǳiła się we Florenc i, w  roku. O ciec e , Folko
Portinari, zamożny i zacny obywatel florencki, założył szpital przy kościele Santa Maria
Novella. Gdyby nie tablica marmurowa, która do ǳisia zna du e się we wnętrzu budowy
tego szpitala, poświadcza ąca pobożną fundac ę Folka Portinari i że pobożny fundator miał
edyną córkę imieniem Beatrycze, potomność nie wieǳiałaby, z kogo się roǳiła, ak dotąd
nie wie mie sca e mogiły. Podczas święta ma owego, którym florentyńczycy dorocznie
święcili początek swo e piękne wiosny, Dante zaprowaǳony przez o ca na tę ma ówkę,
po raz pierwszy wiǳiał, a potem w domu Folka Portinari poznał swo ą Beatrycze. Mała
różnica wieku i wspólna chęć zabawy dwo e ǳieci zbliżyła do siebie; obo e podobali się
sobie nawza em; pierwsza poczynała, gdy drugi rok ǳiewiąty życia kończył.

Miłość Dantego do Beatrycze zrazu ǳiecinna, z latami do rzała w młoǳieńczą na-
miętność: kochał ą czystą, platoniczną miłością przez całe e życie; śmierć e w roku
 opłakiwał serdecznymi łzami; od te chwili, ak sam wyraża się energicznie: oczy ego
zamieniły się w dwie żąǳe płaczu. Pierwsza miłość zatliła w nim pierwszą iskrę poetyczną
i Dante stał się poetą. Pisał na cześć swo e kochanki wiele sonetów i pieśni. Zbiór ich
cały zamknął w ramach pierwszego ǳieła swo e młodości pod tytułem: Życie nowe (Vita
nuova), o którym niże powiemy obszernie .

Dante skończywszy domowe wychowanie pod kierunkiem Brunetta Latini, wyższych
nauk uczył się w uniwersytetach bonońskim, padewskim i w Sorbonie paryskie ; potem
wstąpił do zakonu anciszkanów (a właściwie terc arzy⁵), ednakże przed ukończeniem
nowic atu, dość rychło klasztorną sukienkę zamienił na świecką. W roku  pochwycił
oręż w obronie zagrożone niepodległości swo ego kra u; w bitwie pod Kampaldino, ako
odważny żołnierz, bił się walecznie, a radą swo ą przyczynia ąc się do wygrane , dowiódł,
że nie brakowało mu zdolności w sztuce wo enne . Zna dował się osobiście przy wzięciu
szturmem zamku Kaprony, gǳie, powiada ą, osnuł pierwszą myśl napisania sławnego
ustępu w Boskiej Komedii, śmierci Ugolina.

³cześci — ǳiś popr. forma D.lp: czci. [przypis edytorski]
⁴Wirgiliusz— właśc. Publius Vergilius Maro (– p.n.e.), poeta, twórca rzym. eposu narodowego, Eneidy.

[przypis edytorski]
⁵tercjarze — członkowie ǳiała ącego w kościele katolickim stowarzyszenia religĳnego, do którego należą

świeccy i duchowieństwo diecez alne. Struktura i prawa terc arskich zakonów bazu ą na regułach istnie ących
w kościele zakonów. [przypis edytorski]
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W rok po śmierci Beatrycze ożenił się z Gemmą z domu Donati. Co skłoniło Dante-
go opłaku ącego śmierć kochanki do tak nagłego ożenienia się? Rozmaite zdania krzyżu ą
się z sobą: edni przypisu ą stroskanemu poecie po tak bolesne stracie naǳie ę złago-
ǳenia cierpień w cichym domowym pożyciu i chęć odroǳenia się przez ǳieci; druǳy
widokom politycznym w celu spokrewnienia się przez żonę z arystokratyczną familią
Donatich, współcześnie wywiera ącą poważny wpływ na losy rzeczypospolite florenc-
kie . Gemma, co po włosku znaczy kle not, ak widać nie była kle notem płci swo e ;
Dante w pożyciu domowym nie znalazł spoǳiewanego szczęścia. Powiada ą, że Gemma
była dlań prawǳiwą Ksantypą⁶, a mąż znuǳony niewieścimi fochami na koniec ą po-
rzucił. Dante z tego związku małżeńskiego miał kilkoro ǳieci: dwa starsi synowie, Piotr
i Jakub, stali się godnymi ǳieǳicami sławy o ca: pierwszy słynął ako uczony prawnik;
drugi był sęǳią w Weronie i napisał pierwszy komentarz Boskiej Komedii. Gabriel, syn
trzeci, umarł małoletnim z grasu ące zarazy we Florenc i; córka edyna poety, które
Dante przez pamięć swo e kochanki dał na imię Beatrycze, oblekła się w zakonny habit
w klasztorze św. Szczepana w Rawennie, a Rzeczpospolita Florencka, gdy z czasem szał
e politycznych stronnictw ochłonął, wynagraǳa ąc prześladowanie e o ca, wyznaczyła
dla nie pens ę dożywotnią.

Dante, który pierwsze lata swe młodości piękniał ideałem miłości i poez i, gory-
cze domowego pożycia, eżeli te były rzeczywiste, słoǳił uprawą sztuk pięknych, nauką
i przy aźnią. Z natury ma ąc zmysł szeroko rozwinięty do po ęcia i poczucia każde este-
tyczne piękności, wolne chwile od ważnie szych zatrudnień poświęcał uczeniu się muzyki
i rysunków. Raz odrysował anioła, a w twarzy anielskie nie eden ze zna omych poety,
wiǳąc ten rysunek, łatwo odgadł podobieństwo do ego kochanki Beatrycze. Współ-
cześni emu poeci: Guido Cavalcanti, Dante Maiano, imiennik poety, Cino da Pistoia,
szczycili się ego przy aźnią. Muzyk Casella, malarz Giotto, architekt Arnolfo, żyli z nim
w przy aznych i poufnych stosunkach. Tak Dante na pięknie szą porę swego życia przeżył
w zaczarowane atmosferze artystyczne , w czasie, kiedy wszystkie sztuki piękne ak kwiat
z pączka rozwĳały się bu nie i kwiecisto pod niebem włoskim, kiedy Florenc a budowa-
ła pyszne pałace, kościół Świętego Krzyża i katedrę: ǳiś eszcze zaǳiwia ące pomniki
budownictwa, które przydomek Piękne e dały.

Lecz artyzm i nauka nie stały się wyłącznie kapłaństwem duszy poety; uczucie, myśl
i słowo nie mogły całkiem e zapełnić, brakło eszcze e — czynu! Dante wpisu e się
w listę obywateli florenckich, do korporac i medyków, których wtedy zwano fizykami.
Florenc a wtedy, ak Rzym dawny, wyzwoliwszy się spod arzma szlachty, uznała wszech-
właǳtwo ludowe, a obycza em miast średniowiecznych poǳielona była na korporac e,
czyli cechy uczone, sztuk i rzemiosł użytecznych. Z tych cechów wybierano losem dwu-
nastu priorów⁷, czyli pierwszych urzędników miasta. Dante wy ątkowo został priorem
z wolnego wyboru, w roku , a  życia swego. Przez dwa lata uprzednio posłował do
rozmaitych wolnych miast włoskich i do zagranicznych dworów monarszych; ak wpierw
naukom i sztukom pięknym, z równym zapałem poświęcił się dobru publicznemu, o któ-
rym w czasach zaburzeń i kłótni kra owych mało kto myślał. Razu ednego, gdy się wahał,
czy przy mie mis ę dyplomatyczną, dość drażliwą i trudną do spełnienia, ze szlachetną
i zarazem pełną wzgardy dla swoich ziomków dumą zawołał: „Któż więc pó ǳie, eśli a
zostanę, a kto zostanie, eśli a pó dę?”.

Rok  gra ważną epokę w życiu poety; w tym roku zaczął pisać nieśmiertelny
swó poemat, który nazwał, stosu ąc się do prawideł poetyki Horacego, ze względu na
mieszany roǳa ego stylu, komedią; w tymże samym roku wyniesiony był na urząd
prioratu, z którego początek wzięły ego gorycze i przyszłe nieszczęścia. Dante zasia-
da ący w na wyższe magistraturze Rzeczypospolite Florenckie niedługo cieszył się e
pozornym poko em; hydra stronnictw politycznych przez czas akiś milczkiem pełza ąca,
podniosła śmiało głowę. Rząd florencki, sam złożony z członków tychże stronnictw, nie
miał dosyć siły do powściągnięcia anarchii. Stronnictwa gwelfów i gibelinów po krót-
kim odpoczynku, spisku ąc i drażniąc się nawza em, zabierały się do nowych zapasów,
a same waśniąc się mięǳy sobą, odszczepieńcami powiększały wza emnie szyki swych

⁶Ksantypa — według tradyc i żona Sokratesa; osoba zrzędliwa i kłótliwa. [przypis edytorski]
⁷prior — urzędnik mie ski wybierany z ludu. [przypis edytorski]
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nieprzy aciół. Stronnictwo gwelfów tryumfu ące we Florenc i poǳieliło się na dwa obo-
zy: możne familie Cerkich i Donatów, roz ątrzane osobistą urazą, zatknęły w nich swo e
herbowe chorągwie. Gwelfowie z miasta Pistoi, podobnież rozǳieleni niezgodą, zasły-
szawszy o kłótniach florenckich, w znaczne liczbie przenieśli się do Florenc i, gǳie tle-
ące pod popiołem zarzewie niezgodą rozdmuchawszy, dali początek zna omemu w hi-
storii przezwisku białych i czarnych gwelfów. Plebe usze barwę białą, a patryc usze barwę
czarną przy ęli za godło. Dante, gwelf z tradycy nych skłonności familĳnych, przychylił
się do gwelfów białych; lecz gdy stronnictwa zapalone świeżą nienawiścią na przechaǳ-
kach i obrzędach publicznych z orężem w ręku ścierały się z sobą, a krew zaczęła płynąć,
Dante, urzędnik bezstronny i surowy, brzyǳący się bezrządem, naczelników stronnictw
wo u ących skazał na wygnanie. Biali, w których liczbie był Guido Cavalcanti, osobisty
przy aciel poety, wkrótce powrócili z wygnania, a czarni spiskowali za kra em. Dante pra-
gnąc co pręǳe położyć koniec te wo nie domowe i pogoǳić szermu ące stronnictwa,
po echał w poselstwie do Rzymu; lecz to posłannictwo uż było nie w porę. Bonifacy
VIII sieǳący na stolicy apostolskie , wiǳąc Florenc ę zwichrzoną domową niezgodą,
przychylił się do stronnictwa czarnych. Karol, książę ancuski, a brat króla Franc i Fili-
pa Pięknego, do Włoch przez papieża wezwany dla obrony Sycylii od roszczeń władców
aragońskich, teraz na żądanie święte stolicy, w roku  ako pośrednik z licznym wo -
skiem wkroczył do Florenc i. Lecz książę ancuski źle się uiścił z włożonego nań przez
papieża obowiązku⁸ pośrednictwa. Czarni ośmieleni potężnym wsparciem Karola wrócili
do Florenc i, wprowaǳa ąc za sobą zemstę i niezgodę, a zawładnąwszy sterem rządu, wy-
gnali sześciuset białych; Dante zaocznie skazany był na wygnanie, a potem na karę ognia,
eśliby był schwytanym na ziemi florenckie ; dom ego zrabowano i zniszczono. Dante
wieść o zapadłym nań wyroku odebrał w Rzymie dnia  stycznia  r.; dusza ego
ognista, szlachetna i nieugięta tak ǳiki wyrok przy ęła z oburzeniem; gwelf wygnany
przez gwelfów stał się gibelinem.

Ta nagła zmiana ego wiary polityczne wynikła może z głębokiego poglądu na luǳi
i wypadki współczesne; w demokrac i ludowe wiǳiał słabość i bezrząd, w gibelinizmie,
czyli w monarchii powszechne , porządek i siłę, a w tych obo gu pewną ręko mię przy-
szłego uspoko enia zwichrzone stronnictwami Italii. Dante, wygnaniec i tułacz, porwany
wirem namiętności politycznych, wiązał się z gibelinami; dwory Scaligierów w Weronie,
Malespiny z Lunigiane, Canagrandy della Scala, wygnańcowi poecie w swych gościnnych
progach kole ą ofiarowały przytułek i pomieszkanie. Obycza dworski i duma gibelińskich
panów, z którymi nie mógł i nie umiał się zgaǳać, często dawały mu uczuć gorycz wy-
gnania, aką to w Boskiej Komedii tak wyraził: „O akże est słonym chleb cuǳy! Jak
przykrą est droga, kiedy potrzeba po cuǳych schodach wstępować i schoǳić!”. Przez
księcia Werony, u którego znalazł gościnne schronienie, zapytany: „Dlaczego na ego
dworze lada trefniś lub kuglarz więce wzbuǳa pociągu i poǳiwu niźli on, powszechnie
uznany za mędrca” wręcz odpowieǳiał: „Ponieważ podobni lubią podobnych!”. Drażliwy
i nieugięty charakter wygnańca poety w ego stosunkach osobistych ob awił się zarówno
w ego życiu politycznym i w ego tęsknocie powrotu do swego kra u. Miłość czysta i głę-
boka swe ziemi i swych ziomków często w nim tłumiła osobiste urazy; różnymi drogami
starał się powrócić z wygnania oprócz płaszczenia się i pokory. W roku  ze swymi
współwygnańcami próbował z bronią w ręku otworzyć drzwi dlań zamknięte ukochane
Florenc i. Gdy naǳie e te wyprawy spełzły na niczym, strzelistą dezwą poczyna ącą się
od słów: Popule mi, quid feci tibi?, chciał poruszyć roz ątrzany na siebie lud florencki do
litości nad sobą. Lecz kiedy Florenc a ofiarowała mu powrót z wygnania pod warunkiem
opłaty kary pieniężne , odrzucił to z pogardą ako ubliża ące ego godności osobiste .

Dante przez lata następne tułał się po rozmaitych miastach włoskich, obnosząc i po-
kazu ąc wszystkim, ak sam się wyraża, rany swego serca. Lecz w te cierniste wędrówce
tułacze podtrzymywały ego siłę moralną nauka i praca, te dwie ziemskie pocieszyciel-
ki dusz wielkich a nieszczęśliwych! W tym przeciągu czasu poświęcił się nauce teologii
i filozofii. Z żelazną wolą nagina ąc się do różnostronne pracy, pisał zarazem swo ą nie-
śmiertelną komedię. Była to stała i nierozǳielna towarzyszka ego wygnania. Gdy e część
pierwsza pod napisem: Piekło, szybko rozleciała się po całych Włoszech, odtąd popular-
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ność Dantego ako poety rosła bez końca. Lud włoski wiǳąc po raz pierwszy ob awionych
tyle wzniosłych myśli i obrazów w swoim ęzyku, sam ęzyk przez poetę uszlachetniony
i podniesiony do na wyższe potęgi słowa i formy poetyczne , chciwie chwytał, przepi-
sywał i uczył się na pamięć wierszy poety, deklamu ąc e po rynkach i ulicach miast
swoich. Przeraża ące obrazy kręgów piekielnych, nakreślone mistrzowskim piórem po-
ety, zapalały żywą i wrażliwą imaginac ę ludu włoskiego; wiǳiał on w tych obrazach kar
pozaświatowych odtworzony obraz ziemskie anarchii demagogiczne , aka ego miasta
i rzeczpospolite wichrzyła. Dante dla ludu włoskiego sta e się istotą pośrednią mięǳy
człowiekiem a duchem; on wie, co się ǳie e w piekle, wszystkich potępieńców umar-
łych, a nawet ży ących zna po imieniu. I tak: gdy poeta chce wywrzeć zemstę na trzech
florentczykach, na zaciętszych swych wrogach, nie zabĳa ich; lecz w swoich wierszach
powiada, że ci trze byli umarli, że ich sam wiǳiał w piekle, i że ich ciała na ziemi ży ą
tylko pozornym życiem ożywionym przez szatanów. Ogromna była popularność i po-
tęga geniusza Dantego, aką na lud włoski wywierał. Żywe świadectwa te popularne
potęgi czasami słyszał poeta z ust ży ących nie bez wewnętrzne pociechy. W Weronie
przechoǳąc wedle bramy mie skie , przy które na ławie sieǳiały kobiety, posłyszał ak
edna z nich mówiła cicho do sąsiadki: „Patrz, oto człowiek, który kiedy chce zstępu e
do piekła i zeń powraca i przynosi wieści na ziemię o potępieńcach”; a druga na to: „Za-
iste, co mówisz, powinno być prawdą; czy wiǳisz, aką on ma brodę kęǳierzawą, a cerę
smagłą sczerniałą, est to ogień i dym piekielny”. Słysząc to Dante, ak mówi Bokac usz,
uśmiechnął się i poszedł dale .

Z ciekawych szczegółów życia Dantego biografowie ego poda ą następny: Raz akiś
pielgrzym wszedł do furty klasztorne w Korwo; zadumany i milczący stał długo przed
zakonnikami. Jeden z nich zapytał go, czego by żądał i czego przyszedł szukać. Piel-
grzym, nie odpowiada ąc ani słowa, przypatrywał się kolumnom i łukom sklepień klasz-
tornych; zniecierpliwiony zakonnik zapytał go po raz drugi, czego by tu szukał. Wtenczas
pielgrzym obraca ąc z wolna głowę i patrząc w oczy zakonnika odpowieǳiał: „Poko u!”
Uderzony tą wzniosłą odpowieǳią zakonnik, wziął go na stronę i zamieniwszy z nim
słów kilka, poznał, że tym pielgrzymem był sam Dante. Wiǳąc głęboko wzruszonego
zakonnika, Dante wy ął z zanadrza książkę i uprze mie mu ą poda ąc, powieǳiał: „Bracie,
oto est część mo ego ǳieła, którego może eszcze nie znasz, przy mĳ ą na pamiątkę”.
Wziąłem tę książkę, opowiadał zakonnik, a przycisnąwszy ą do serca, przebiegłem ą
wobec Dantego oczyma, lecz gdy znalazłem ą napisaną w ęzyku ludowym, nie mogłem
ukryć mego zǳiwienia, a zapytany, dlaczego się ǳiwię, odpowieǳiałem: „ǲiwi mnie
nie pomału, że przedmiot tak wzniosły śpiewał w tym ęzyku; bo mi się zdawało rze-
czą trudną, a nawet niepodobną, ażeby myśli tak piękne i górne dały się wyrazić mową
przez lud nasz włoski używaną”. A on: „Słusznie mówisz, był czas, że a sam poǳielałem
twó sposób myślenia; a w chwili, kiedy nasiona do tego ǳieła, być może rzucone przez
niebo, poczynały kiełkować w me duszy, wybrałem ęzyk na szlachetnie szy i w nim pró-
bowałem sił moich; lecz zważywszy warunki wieku obecnego, że tylu sławnych poetów,
piszących w tym ęzyku, ǳiś nikt nie czyta, a szlachta, dla które pisali, w tych dobrych
czasach zaprzątnięta czym innym, uprawę sztuk pięknych ustąpiła plebe uszom, rzuci-
łem tę słabą lirę, na które przegrywać zacząłem, a nastroiłem drugą, więce stosowną do
ucha współczesnych; bo w chlebie twardym nie smaku ą usta nowo naroǳonych”. Tak
rzekł i dodał wiele innych rzeczy pełnych wzniosłego zapału. Ten szczegół z życia poety
świeci ako piękna gałązka w wieńcu ego sławy; est zarazem świadectwem, że Dante
pierwszy wyłamał się z więzów panu ące wtenczas łaciny, a sam tworząc prawie i kształ-
cąc z ęzyka ludowego ęzyk książkowy, pierwszy olbrzymim przykładem rozwó literatur
narodowych w Europie przyśpieszył.

Rok  znowu odwołał Dantego od ksiąg i pióra na pole walk i czynu. W tym roku
wstąpiwszy na tron cesarstwa niemieckiego, książę luksemburski pod imieniem Henryka
VII obuǳił naǳie e gibelinów włoskich od lat kilkuǳiesięciu własnym swoim siłom zo-
stawionych. Dante z przekonania politycznego gibelin, a moralnie przekonany, że tylko
siła zespolona z porządkiem mogą zdusić hydrę anarchiczną w ego o czyźnie, wymow-
nym manifestem wzywał nowego cesarza, ażeby z wo skiem wkroczył do Florenc i i wy-
gnał z nie triumfu ące, a nieprzy azne poko owi te rzeczypospolite stronnictwo. Nadto,
wypracował w ęzyku łacińskim uczoną rozprawę De Monarchia, którą temuż Henry-
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kowi VII przypisał. Dante w te rozprawie występu e ako żarliwy apologeta⁹ monarchii;
w nie wiǳi na doskonalszą formę rządu, edyny środek przyśpieszenia cywilizac i naszego
globu, pod tarczą i orędownictwem e właǳy, spoko ny i stopniowy rozwó wszystkich
zarazem woli. Monarchia według po ęć Dantego est to wszechwłaǳtwo ustanowione
w interesie wszystkich, które zniża albo znosi wypukłości społeczne, o ile się te przy-
czynia ą do zniszczenia równości powszechne . Kościół przez nią est uznany ako właǳa
boska w swoim początku, a nietykalna. Duchowieństwo i państwo, niepodległe edno
drugiemu, ednak we wza emnych pomięǳy sobą stosunkach, edno od drugiego są za-
leżne. Papież est wasalem czasowym Cezara i świętego rzymskiego państwa, a nawza em
Cezar est duchowną owieczką świętego Piotra. Tak Dante w swo e rozprawie o monar-
chii przy ął na siebie trudną rolę pośrednika w sporze od lat z górą dwustu toczącym się
mięǳy doktorami kościoła a mężami stanu średniowiecznego państwa.

Henryk VII zachęcony wezwaniem gibelinów roił sobie, że triumfalnym pochodem
prze ǳie przez Włochy do Rzymu i w Lateranie cesarską włoży na głowę koronę. Zebraw-
szy naprędce wo sko, za ął Lombardię i wkroczył do Toskanii. Lecz Siena, Luka i Floren-
c a polot ego orła wstrzymały; znuǳony długim uporem anarchicznych rzeczpospolitych
włoskich, zniszczywszy rabunkami żyzne okolice Florenc i, od oblężenia te ostatnie od-
stąpił. Te przykre doświadczenia Henryka VII na smutnie zawiodły gibelinów włoskich,
z kolei i Dantego. Florenc a roz ątrzona na nowo nieśmiertelnemu swo emu wygnańcowi
swo e wrota raz na zawsze zamknęła. Odtąd Dante uż więce nie występował w szrankach
politycznych.

Polityczne credo poety było wyższe i szlachetnie sze od innych gibelinów i niena-
wistnych emu gwelfów. Gdy ci własny interes ma ąc na celu, roz ątrzeni pychą lub ze-
mstą, przyzywali do kra u zbro nych Niemców i Francuzów, zazdrosny ego patriotyzm
wzbuǳał pode rzenia zarówno pośrednictwo ednych i drugich. Panowanie obce nad ego
kra em przenikało serce ego szlachetną boleścią. W duszy nienawiǳił Niemców i zarów-
no Francuzów, a satyrycznym dowcipem piętnował zarówno żarłoczność teutońską, ak
i próżność galĳską. Lecz wierny swoim zasadom politycznym w osobie cesarza wiǳiał
naczelnika ludów, nie zaś wyłącznie ednego ludu, przedstawiciela Rzymu królu ącego
nad światem, a tym samym przyroǳonego Włoch protektora.

A tak, przez synowską uległość, poszanowanie dla Kościoła, przez wstręt do zasad
i form feudalnych, Dante przechylał się do gwelfów. Teorie zaś monarchiczne i wstręt,
aki czuł do Francuzów, przybliżały go do gibelinów. Lecz ile razy oba te stronnictwa
chciały go pociągnąć w wir swych osobistych namiętności i przywiązać doń odpowie-
ǳialność swoich błędów lub zbrodni, śmiało i głośno przeciw nim się oświadczał; surowe
ego słowa, ak pioruny na głowy sprawców i współtowarzyszy ego wygnania zarówno
spadały, na czarnych i białych, na gibelinów i gwelfów. Mięǳy współczesnymi nie lękał
się powiększać liczby swych nieprzy aciół, aby potomności przekazać imię czyste i niepo-
kalane hańbiącym go wspólnictwem.

Ostatni lat ǳiesiątek wygnania i życia poety zapełnia ą szczegóły następne. Dante
zrozpaczony niepowoǳeniem wyprawy Henryka VII na Włochy, a późnie nagłą śmier-
cią tego monarchy, do którego wiązał się ostatnimi naǳie ami politycznymi i osobi-
stymi powrotu ze swo ego wygnania, zrażony do luǳi i czasu, z którymi i w którym
żył i ǳiałał, wyłącznie poświęcił się filozoficznym i teologicznym naukom. Przez uczo-
nych współczesnych uznanym był za wielkiego teologa, ak poświadcza pierwszy wiersz
nagrobka napisany na ego grobie w Rawennie.

W tym czasie zaiste, eśli wolno domniemywać, myśl ozdobienia genialne skroni
nowym laurem zaszczytów akademickich duszę poety znękaną troskami i wygnaniem
musiała zaprzątać i ożywiać. Jakoż puścił się na uczoną wędrówkę do na pierwszych w śre-
dniowieczne Europie uniwersytetów: zwieǳił na pierw Bolonię, a potem Paryż, mie sca,
gǳie będąc młoǳieńcem, pierwsze światło nauki zaczerpnął. W Paryżu, gǳie niegdyś
przy ulicy zwane Rue de Foarre, sieǳąc na kulu słomianym z towarzyszami, ten nieśmier-
telny uczeń słuchał profesora Sorbony Sigiera, którego z zapomnienia wydobył i kilka
wierszy w X pieśni Ra u ego pamięci poświęcił, ubiegał się o stopień doktora w wyǳia-
le teologicznym. W wielkie sali uniwersyteckie , wobec mnóstwa zebranych słuchaczy
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świeckich i duchownych, Dante otoczony podwó nym ma estatem sławy i nieszczęścia,
odbył dysputę uczoną de quolibet (o wszystkim, co się komu podoba). Czternastu dokto-
rów Sorbony podało mu czternaście zagadnień rozmaite treści naukowe do rozwiązania,
na które wręcz z pamięci z całą żywością i mocą dowodu i wywodu zwycięsko odpo-
wieǳiał. Nadto czytał eszcze uczony wykład trudnie szych mie sc z sumy teologiczne
św. Tomasza i z Pisma świętego. Na tym uczonym posieǳeniu ednogłośnie przyznano
Dantemu stopień doktora Sorbony paryskie ; lecz z braku pienięǳy na koszta przy ę-
cia i otrzymania uczonego patentu, drzwi Sorbony, podobnież ak wrota do ego miasta
roǳinnego, przed nim się zamknęły.

Tak dla Dantego nauka ak i życie rzeczywiste miały swe gorycze. Bez tytułu uczonego,
o który się ubiegał, powrócił z Paryża do Włoch. Walcząc często z potrzebami życia,
a nawet z ubóstwem, osiadł w mieścinie włoskie Gubio, w klasztorze kamedułów, gǳie
według podań mie scowych, ostatnią część swe Boskiej Komedii napisał. W tym klasztorze
pokazu ą dotąd ciekawym celę, zwaną celą Dantowską; w te celi kardynał Ridolfi  r.
kazał wmurować w ścianę popiersie marmurowe poety z napisem u spodu: Ad tanti viri
memoriam revocandam.

Gwido z Polenty, przy aciel Dantego od lat młoǳieńczych, pod którego dowóǳ-
twem poeta-żołnierz walczył w sławne bitwie pod Kampaldino, wezwał go do Rawenny.
Dante uprze mie przy ął to wezwanie, a wiążąc ǳiwnym zbiegiem wypadków pierwsze
wrażenia młodości z ostatnimi wspomnieniami, resztę lat życia spoko nie przepęǳił pod
gościnnym i przy aznym dachem Gwidona. Z włosem ubielonym troskami i wiekiem,
ze zdrowiem styranym życiem gorączkowym i ciągle czynnym, Dante akby eszcze nie
dość zrobił dla swe sławy, na schyłku wieku wypracował dwa ǳieła, pierwsze: Convito
(biesiada), w którym spisał wszystkie systematy filozofów starożytnych i współczesnych,
ażeby, ak sam powiada, chleb arcyrzadki nauki zrobić chlebem powszednim i dla wielu
dostępnym; drugie ǳieło i ostatnie De Vulgari eloquentia, gramatyczne i filologiczne
treści.

W ostatnim roku przed śmiercią swo ą Dante, uzna ąc znikomość rzeczy ziemskich,
a duchem cały zatopiony w wieczności, czas swó przepęǳał na rozmyślaniach i ćwicze-
niach religĳnych i stygnącą prawie ręką eszcze psalmy pokutne tercynami zrymował.

Dante umarł w Rawennie dnia  września  r. zakończywszy lat pięćǳiesiąt sześć
i pięć miesięcy. Ręka szlachetnego przy aciela i dobroczyńcy poety Gwidona z Polen-
ty zapewne zamknęła ego kona ące powieki. Zwłoki poety w kościele anciszkańskim
w Rawennie pogrzebione, leżały długo bez żadnego nagrobka i napisu. Wypadki wstrzą-
sa ące Rawenną nie dozwoliły Gwidonowi z Polenty, prócz wiotkiego zielonego wieńca
z lauru, aki w ǳień pogrzebu poety złożył na ego mogile, zbudować trwalszego pomni-
ka. Dopiero w  r. Bernard Bembo, o ciec sławnego kardynała Piotra Bembo, ozdobił
mogiłę poety godnym nagrobkiem.

Dante pośmiertną sławą zapełnił całe Włochy; namiętności czasowe i osobiste, ukoły-
sane żalem po stracie poety, wyroǳiły się w miłość dla niego i cześć bez granic. Rawenna
z nabożną zazdrością strzegła ego popiołów; na dwukrotne domaganie się Florenc i od-
mówiła ich zwrotu. Ta sama Florenc a z ǳiką zemstą prześladu ąc ży ącego poetę, pozo-
stałe po nim pamiątki otoczyła czcią narodową: dach, pod którym mieszkał, a nawet ka-
mień, na którym lubił sieǳieć. Z polecenia rządu florenckiego malarz Giotto wymalował
obraz Dantego ubranego w szatę tryumfatora, z wieńcem na skroni, nad ednym z por-
tyków kościoła metropolitalnego, prawie mięǳy świętymi patronami miasta. W wieku
XV Florenc a, Piza, Bolonia i Wenec a pozakładały katedry uczone dla wykładu i ob-
aśnień Dantowskie Komedii. Pierwsze znakomitości włoskie za mowały się wykładem
i tłumaczeniem tekstu te nieśmiertelne epopei.

Dante był wzrostu miernego, chód ego powolny i poważny, twarz długa, pociągła
i smagła, nos orli, oczy duże, szczęki wydatne, spodnia warga wysta ąca naprzód; broda
podobnież ak włos na głowie, kęǳierzawa i czarna; wyraz twarzy myślący i melancholĳny.
Moralne rysy charakteru poety, wzniosłe i szlachetne, miały ednak błędy i skazy. Im
więce gǳie est światła, tam cień bywa mocnie szy.

Dante w pożyciu domowym był łatwy, w przy aźni wierny i stateczny; towarzystwo
kobiet i młodych luǳi roz aśniało ego czoło zwykle posępne i melancholĳne; rozmowa
ego pełna myśli wzniosłych, pociąga ąca, czasami iskrzyła dowcipem i humorem. Lecz
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wrażliwa czułość ego serca, lubo strzeżona zawsze mu obecną pamięcią Beatrycze, roz-
praszała się często na wiele mnie godnych czci ego przedmiotów. Z natury drażliwy
i łatwo unoszący się, w starciu się stronnictw politycznych zapalał się gniewem gwałtow-
nym i niepowściągliwym. W sprawach filozoficznych przewidu ąc zarzuty swoich prze-
ciwników, uniesiony gniewem często powiadał: „Nie argumentami, ale racze sztyletem
przystoi odpowiadać na tak płaskie rozumowania”. Raz przechoǳąc obok kuźni, posłyszał
kowala przy kowadle śpiewa ącego akąś ego piosenkę; gdy ten zawoǳąc ǳikim głosem,
kaleczył nutę i słowa pieśni Dante w gniewie wpada do kuźni, wyrywa z rąk kowala ego
robotę i rzuca o ziemię; przelękniony kowal, myśląc, że wiǳi przed sobą akiegoś wariata,
zapytał: dlaczego psu esz mo ą robotę? Dante odpowieǳiał: „Łotrze, a robię to samo,
coś ty mnie zrobił; ty psu esz mo ą pracę, a psu ę two ą”. Oślarzowi, który idąc drogą
śpiewał także akąś ego poez ę, a pogania ąc osła, mięǳy każdą zwrotką lub wierszem
pokrzykiwał: Arri! grzmotnął kĳem po plecach, mówiąc: „Kłamiesz, słowa Arri nie ma
w moich wierszach”. Oślarz, obrażony tak bolesnym przypomnieniem poprawności wier-
sza, odpowieǳiał poecie wystawieniem mu ęzyka i pokazaniem figi; poeta w te chwili
musiał się przekonać, że oślarza niepodobna nauczyć estetyki, a szczególnie kĳem.

Drobne to anegdotki, ale tym przy emnie ich się słucha, gdyż zbliża ą do naszych po-
ęć i okazu ą wśród powszednich okoliczności poetę, którego olbrzymia nadluǳka postać
prze mu e nas dreszczem czci i poǳiwu.

Komedia Dantowska, które uwielbia ąca ą potomność we dwa wieki po śmierci poety
nadała przydomek boska, składa się z trzech części: I. Piekło, napisana mięǳy latami 
i  albo ; II. Czyściec, która powstała – (lub ); III. Raj, pochoǳąca
z ostatnich lat życia poety. Boska Komedia należy do nielicznych arcyǳieł poetycznych,
akie ob awia ą się w epokach przeǳielonych długimi wiekami, epokach przebuǳenia się
lub odroǳenia luǳkości na droǳe duchowe . Grunt tych epok sprzy ał wrzuconym weń
ziarnom myśli luǳkie , z których wykluwał się zawsze olbrzymi geniusz, co zbiorową myśl
luǳką bez kształtu i wyrazu wcielał w swó utwór, nada ąc e kształty, ży ące słowo. Poez a
w na wyższe potęǳe swo e est proroczym wiǳeniem nieskończoności; ona ob awia
Stwórcę w stworzeniu, przeznaczenie człowieka doczesne i wieczne. W kolebce swo e
namaszcza się charakterem kapłaństwa, plastyczną i popularną mową odsłania ta emnice
dogmatów wiary; względnie do formy, w aką duch się e wciela, sta e się mitologią,
teogonią, filozofią.

Wielkie utwory poetyckie z czasów pogańskich miały swo e podróże do nieba, swo-
e zstąpienie do piekieł i swoich umarłych wskrzeszonych, co ta emnice życia przyszłego
opowiadali. Plato mówi, że za ego czasów krążyły podania o pobycie umarłych pozaświa-
towym. Troisty poǳiał drugiego świata, aki późnie zrobił chrystianizm, uż wyraźnie
rysu e się w tych mglistych i odległych podaniach.

Chrystianizm podnosząc z prochu upadłe przez grzech pierworodny człowieczeństwo,
kształcąc po raz drugi pełnego człowieka na obraz i podobieństwo boże, nie tylko oświecał
i utwierǳał ego chwie ący się rozum ob awioną wiarą, ale zarazem w nim uduchowiał
dwie boda na pięknie sze właǳe ego duszy: czucie i imaginac ę. Dlatego to tradycy na
wiara wszystkich ludów starożytnych w cudowność nadprzyroǳoną i w chrystianizmie
otrzymała prawo obywatelstwa. Pierwsi męczennicy wiary po więzieniach swoich nawie-
ǳani byli wiǳeniami cudownymi; opowiadania pustelników Tebaidy, mnichów z góry
Athos znalazły echo w murach klasztornych zakonników irlanǳkich i po celach bene-
dyktyńskich we Włoszech. Wyobraźnia zakonników podniecona życiem ascetycznym,
proste opowiadania oprawiała w bogatsze ramy sztuki, nastra a ąc czasami ton ich suchy
do melodii rymu i pieśni. Taką kole ą pod opieką i kierunkiem chrystianizmu rozwĳała
się literatura legendarna.

W Ewangelii św. Łukasza zna du emy pierwszy zarys legendy w przypowieści o Ła-
zarzu i bogaczu. Bogacz, który est w piekle, chce posłać gońca do swoich braci eszcze
ży ących z upomnieniem, ażeby się poprawili ze swoich nieprawości, eżeli pragną uniknąć
kar piekielnych, na co mu odpowieǳiano: eżeli nie chcieli oni słuchać prawa i proroków,
tym więce słuchać nie będą człowieka, który by przyszedł z drugiego świata.
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W pierwszych pięciu wiekach nasze ery, legenda ma wyłączny charakter łaski i miło-
sierǳia, stosownie do obycza ów łagodnych i pokory ducha pierwszych chrześcĳan. Mę-
czennicy idąc na stos ognisty albo w cyrkach rzymskich na pożarcie przez lwy i tygrysy,
kona ąc w męczarniach, błogosławili swoim katom, a w zachwyceniu palcem wskazywali
na niebo, akby tam i swoich oprawców chcieli za sobą pociągnąć. Tym charakterem łaski
i miłosierǳia oǳnacza ą się legendy o św. Saturze i św. Perpetui. Ta święta męczenniczka
w wigilię swo ego męczeństwa przypomniała sobie młodego brata, który przed kilku laty
umarł z raka na twarzy. W wiǳeniu swoim wiǳiała go, ak palony wewnątrz ogniem
te boleści, nadaremnie chciał zgasić trawiące go pragnienie w głębokich wodach czyść-
cowych; modliła się długo i gorąco, a następne nocy brat e stanął przed nią w całym
blasku młodości, ze złotą czarą w ręku, którą w cieniu drzew ra skich czerpał rzeźwiący
napó ze źródła nieśmiertelności. Zdało e się potem, że wiǳiała brata wstępu ącego po
drabinie światła, z wierzchołka które dobry Pasterz doń rękę wyciągał.

Od wieku VI do X, gdy z napływem ǳikich ludów z północy na południe powstały
pierwiastek barbarzyństwa zaostrzał łagodne rysy pierwotnych chrześcĳan, z czasem łaska
i miłosierǳie przestały być wyłącznym bodźcem religĳnym; dla ǳikie i niezłagoǳone
eszcze religią imaginac i ludowe czuć się dawała potrzeba silnie szego bodźca, akim była
pokuta. Stąd i w legendach tych stuleci panu ącym est system pokutu ący: dowodem
tego z owych czasów est następu ąca legenda o czyśćcu świętego Patryka.

Pewien rycerz angielski imieniem Oweins, chcąc odpokutować za swo e grzechy,
przedsięwziął odbyć pielgrzymkę do czyśćca. I wziąwszy pielgrzymi kĳ w ręce poszedł
do cudowne groty, niegdyś otwarte za przyczyną modlitwy św. Patryka na wyspie e-
ziora Dungal. Po długich postach i gorących modlitwach, oświecony radami sąsiednich
zakonników, pobożny rycerz przeżegnawszy się, zstąpił odważnie w tę poǳiemną grotę
i wkrótce stanął w mie scu, gǳie były zarazem kary doczesne i męki wieczne. Daremnie
pogróżki szatanów usiłu ą odwrócić go od te podróży; odważny rycerz nie cofa kroku
i na przemian odpychany to naciskany ich zgra ą, przebiega przestrzeń mąk niezliczonych.
Byli tam grzesznicy przybici krzyżem do ziemi, to opleceni przez ogniste węże i pożerani
przez nie; edni naǳy, wystawieni na wiatry zimowe drżą i zgrzyta ą zębami od chło-
du, druǳy nogami wiszą nad stosami gore ących płomieni, które nigdy nie gasną; edni
uwiązani do koła, które się bez końca obraca, druǳy leżą w głębokich fosach, gǳie wre
roztopiony kruszec; inni porwani w powietrze gwałtowną burzą spada ą w rzekę, na dnie
które sto ący szatani długimi żelaznymi krukami tonących przytrzymu ą. Na środku te
ciemne askini studnia głęboka i zie ąca płomieniem, na przemian pochłania, to wyrzuca
dusze przykryte ognistą powłoką. Rycerz pozna e mięǳy nimi wielu swoich towarzyszów
broni; odwaga ego na koniec słabnie i cały drżący wchoǳi na most rzucony nad otchła-
nią; wąska deska mostu rozszerza się z wolna pod ego stopami, a rycerz przychoǳi do
drzwi; drzwi się otwiera ą i przez ich otwór wiǳi w oddaleniu piękne i wspaniałe ogro-
dy. To Eden stracony przez grzech pierwszego naszego roǳica, zamieszkany w te chwili
przez sprawiedliwych przed ich we ściem do nieba. Ci sprawiedliwi wielkim i wesołym
korowodem wita ą nowego gościa i prowaǳą aż do mie sca, z którego mógł wiǳieć
w górze wiekuistą chwałę. Duch Święty zstępu e z nieba i napełnia sobą całe to zebranie.
Pobożny rycerz z te poǳiemne podróży powraca oczyszczony.

Cała ta literatura legendarna, która ak pierwszy kwiat uczucia i wyobraźni ludów
średniowiecznych rozwinęła się pod wpływem ciepła wiary, ze swoimi obrazami wie-
kuiste groźby, czasowe pokuty i wiekuiste pociechy, daleko niże stoi od wzniosłych
i proroczych wiǳeń św. Pawła i św. Jana. Pierwszy, porwany duchem do nieba oglą-
dał w nim rzeczy niewysłowione ęzykiem ży ących; drugi ako orzeł Chrystusowy orlim
wzrokiem zmierzył mury nowe Jerozolimy i głębokości otchłani piekielne . A ako osta-
teczny koniec końców, wszystkie pomysły legendarne, wszystkie wiǳenia proroków, cała
cudowność chrystianizmu, ak rzeki do oceanu, w treści edne schoǳą się w osobie bo-
skie ego Twórcy. On sam, dobrowolna i na wyższa ofiara głaǳąca grzechy świata, raczył
zstąpić do piekła, nie w zachwyceniu ducha, ale w rzeczywistości, ażeby zbawił żywych
i umarłych.

Dante, ǳiecko XIII stulecia, uroǳony poeta, którego żywą i wrażliwą wyobraźnię,
może z kolebki eszcze, kołysały mamki i piastunki opowiadaniem cudownych legend;
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wychowany w atmosferze symboliczne obrzędów katolickich, ukształcony w mistyczne
i dogmatyczne szkole pierwszych doktorów Kościoła, św. Bonawentury i św. Tomasza
z Akwinu, kreśląc pierwszy zarys swo e Komedii, cykl legendarny do e formy przyswoił.
Geniusz Dantego poczęty w zmierzchu cywilizac i średniowieczne , nie est to wszakże:
proles sine matre creata. Dante ako wielki zdobywca umysłowy całą mądrość świata staro-
żytnego, legendy średniowieczne, co w nich wyczytał lub o nich zasłyszał, chrześcĳańską
dogmatykę, filozofię i historię, i co tylko z myśli i uczuć współczesne mu społeczno-
ści podsłuchał, wszystko piórem obrócił na korzyść swo ego utworu. Pełne barwy, ale
chaotyczne i luźne pomysły legend stopił w edną całość organiczną, ostre i niewykoń-
czone ich zarysy, formą poetyczną złagoǳił i zaokrąglił; a myśl ich wewnętrzną, suchą
i ascetyczną, żywotnym duchem wiary i symbolicznym znaczeniem ożywił we wzniosłych
obrazach Raju zapałem, askrawą barwą wyobraźni, często się podnosi do niebieskich wi-
ǳeń św. Pawła; w Piekle malu ąc karzącą sprawiedliwość bożą, wiekuistą boleść grzeszni-
ków, a w Czyśćcu czasowe męki pokutu ących złagoǳone naǳie ą obcowania z błogosła-
wionymi; z goryczą zbolałego serca wymiata ąc na oczy rozwolnienie obycza ów i reguł
zakonnych, ostygłość ducha chrześcĳańskiego Kościoła członkom i ego naczelnikom,
wyraźnie pożycza barw ciemnych od proroka Apokalipsy.

Dante, którego życie było ciągłym bo owaniem, któremu nieobce były miłość, łzy,
chwała, wygnanie i słabości wszystkim nam właściwe, przeskaku ąc myślą granice czasu
i przestrzeni, wstąpił w duchu do troistego królestwa, złożonego z piekła, czyśćca i ra u
i od razu scenę swo e Boskiej Komedii rozwinął w nieskończoności. Teraz rzućmy okiem
we wnętrze te bazyliki gotyckie , przy które budowaniu swo e cegiełki wieki i pokolenia
znosiły, do które budowy, ak sam Dante powiada: ziemia i niebo rękę przykładały.

Podania ludowe, być może natchnione przez z awiska wulkaniczne, umieściły pie-
kło we wnętrznościach naszego globu. Nauka starożytna, przedstawiała to mie sce ako
na niższe w świecie, a na dalsze od Empireum¹⁰. Pismo święte i chrystianizm potwier-
ǳiły te podania ako prawǳiwe, że dusze, które grzech raz na zawsze od Bóstwa oddalił,
żyć muszą ak na dale od ego pomieszkania. Piekło w Komedii Dantowskie zachowu e
eszcze ślady wszechmocności boskie . Zrąb piekielny eszcze na początku, kiedy nie było
rzeczy stworzonych prócz nieśmiertelnych, założyły potęga, mądrość a nawet i miłość; bo
słuszna est, że boleści wieczne są ǳieǳictwem tych, którzy pogarǳili wieczną miłością.

Otchłań piekielna składa się z ǳiewięciu kręgów, na początku szerszych, potem stop-
niowo coraz to węższych w miarę, o ile się te zagłębia ą na dno otchłani. Krąg pierwszy
przy mu e w swó szeroki obwód dusze tych, co nigdy życiem uczuciowym nie żyli, co
przez świat przeszli bez hańby i chwały, aniołów neutralnych mięǳy Bogiem a zbun-
towanymi aniołami, dusze samolubów! Niże pod nimi snu ą się tłumy luǳi, których
życie poza obrębem chrystianizmu upłynęło bez winy i skazy, a którym brakło tylko po-
znania Prawdy lub odwagi służenia Prawǳie. Nieobecność wiekuiste szczęśliwości do
które ciągle wzdycha ą bez naǳiei narzuca grubą zasłonę smutku na ich przeznaczenie,
które ednak nie est bez pewne pociechy i akiegoś zaszczytu. To est przedsień pie-
kielna! Cztery następne kręgi zamyka ą w sobie ofiary niepowściągliwości. Krąg siódmy
poǳielony na trzy odǳiały, zamyka luǳi gwałtownych; w kręgu ósmym, który prze-
graǳa ǳiesięć am wąskich a głębokich, karany est fałsz, a w ǳiewiątym zdrada. Oto
w przestrzeni takich ram piekła rozwĳa się cały dramat boleści fizycznych, moralnych
i umysłowych. Boleść poczęta z grzechu zachowu e swó pierwotny charakter i pozosta e
złem, gdy nie est złagoǳona pokutą. Lecz cierpienia fizyczne każą nam się domyślać byt-
ności zmysłów, których nawza em po ąć niepodobna bez ich związku z przyrząǳonymi
im organami. Otóż, nim zmartwychwstanie powszechne powróci potępionym ich ciało,
w którym brukali się za życia, dane są im ciała czasowe; cień i mara sami w sobie, a wsze-
lako podlegli boleściom męczarni; czasami z postaci luǳkich przeobraża ą się w kształty
potworne, w pełza ące węże i gady, w krzaki i drzewa tryska ące krwią i mówiące lub
w żywe płomienie.

¹⁰Empireum — na wyższa sfera nieba. [przypis edytorski]
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Co tylko est na potwornie szego w naturze, okropności, akie tylko może wymyślić
wyobraźnia luǳi, niewysłowiona groza sprawiedliwe zemsty boże , wszystko to się łączy
i zamyka w tych męczarniach. Te męczarnie eszcze się powiększą, kiedy otwarte groby
powrócą umarłych do ich życia bez końca, to est do śmierci wieczne ; bo im ściśle dusza
z ciałem się zespoli, tym żywszą stać się powinna czułość, ako z ich związku wynika ąca.
Kara potępieńców umysłowo-moralna est następna: zostawiono im pamięć przeszłości,
lecz pamięć występku bez żalu i pokuty est eszcze edną więce dla nich męczarnią (to
zdanie oparte est na powaǳe Summy teologicznej św. Tomasza). Brak miłości to ostatnia
kara woli występne . Stąd pochoǳi ta wza emna potępionych nienawiść, wza emne ich
przekleństwa, ta nienawiść siebie samych, nienawiść Boga, któremu bluźnią pośród mąk
swoich. Dlatego to przeklina ą mie sce, czas i żywot swo ego poczęcia; stąd pochoǳi ta
ich sceptyczna żąǳa nicości, która nigdy wysłuchaną nie bęǳie. Namiętności, akimi
wrzeli za życia towarzyszą im i poza grobem; ak niegdyś za życia, równie i teraz chciwi
są pochwał, zmysłowych rozkoszy i zemsty. Nie przesta ąc zasługiwać na kary, muszą bez
przerwy w nieskończoność e znosić.

Aniołowie strąceni, spada ąc z wysokości świata duchowego, skazani byli na hańbę
przeobrażenia materialnego i obleczeni zostali w ciało (pomysł ten Dantego opiera się na
powaǳe św. Augustyna w ǳiele ego De Civitate Dei). Jednocześnie nadano im właǳę
prawie wszechmocną nad naturą, o ile ta est materią. Burze i pioruny są im posłuszne, na
ich skinienie wody nad brzegami wzbiera ą powoǳią; czasami kiedy dusze wymyka ą się
spod ich właǳy pastwią się nad zwłokami umarłych. Czarne te duchy wywiera ą wpływ
eszcze więce powszechny na przeznaczenie luǳkości, pokusa est ich arcyǳiełem; czę-
sto niebezpieczne drogi nauk i umie ętności zastawione są ich sidłami. Oni otwiera ą
bramę piekielną trzem pożądliwościom, to est zmysłowe rozkoszy, łakomstwu i pysze
ako trzem roǳicielkom wszelkiego grzechu na ziemi. Podobni do czynnych i przemyśl-
nych rybaków, ukrywa ą hak pod zdradną przynętą i na wędkę łowią chwie ące się wole;
czasami pęǳą za swo ą zdobyczą aż poza grób; zuchwali, nie bo ą się nawet o nią walczyć
z aniołami i z nimi iść w zapasy, ak za dni dawnych!

Kara lub chłosta est ich drugim posłannictwem: oni panu ą nad ludem zatraconym
w kręgach piekielnych. Tak w przedsieni piekła wiǳimy w tłumie samolubów tych anio-
łów niewǳięcznych, którzy podczas buntu w niebiesiech zostali neutralnymi! Tak przez
rozpamiętywanie mitologii i poez i pogańskie , oprócz ednego starca Charona, które-
go rysów Dante nie zmienił, Minos, Cerber, Flegiasz, Furie, Centaury, Harpie, Gerion,
Kakus i Giganci przekształceni są podług po ęć teologii i podań chrześcĳańskich i roz-
stawieni ako stróże kręgów piekielnych. Niepoliczone szatanów legiony snu ą się po
całym piekle i z rozkoszą przypatru ą się okropnym scenom. Lecz te wichrzące legio-
ny są niewolnikami ednego pana i swo ego zwierzchnika. On, uroǳony pierworodnym,
a niegdyś na pięknie szy z duchów, ǳiś est wcieloną złą wolą; on, szuka ący zła wszęǳie,
od którego wszelka boleść pochoǳi, na starszy wróg luǳkiego roǳa u, bóstwo smutne
i kłamliwe parodii Plutona (Dis), monarcha królestwa łez i męczarni. Stolica i tron e-
go stoi w lodach, w samym punkcie środkowym ziemi, na dnie otchłani. Wokoło niego
szczeblu ą wszystkie ǳiewięć hierarchii potępienia, na nim spoczywa cały system grze-
chowy. Grzech i boleść, które są tym dla dusz umarłych, czym dla ciał est ich ciężkość
gatunkowa, strąciły go w sam punkt środkowy ziemi, do którego ciężą wszystkie ciała
ma ące wagę. Ciążenie powszechne ego otacza, cięży nad nim i zewsząd na niego naciska;
zbrodnią ego było chcieć pociągnąć do siebie wszelkie stworzenie, za to karą est ego
dźwigać i czuć na sobie cały ciężar stworzenia.

Czyściec, według pomysłu Dantego, est to góra dnem pogrążona w oceanie, a wierz-
chołkiem swoim dotyka ąca nieba. Budowa e koniczna poǳielona est na ǳiewięć czę-
ści; część pierwsza est akby ścianą czyśćcową, gǳie dusze pokutu ą ze zwłoką czasu
zastosowaną do przeszkód, akie na ziemi spóźniły ich leniwą pokutę. Z kolei następu-
e siedem sfer czyli kręgów stopniowo coraz to węższych, w miarę o ile się od podnóża
te góry podnoszą. Na tych siedmiu kręgach czyści się siedem grzechów głównych czyli
siedem form występnych miłości. Na samym wierzchołku góry, u kresu próby i oczysz-
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czenia, ra ziemski, opustoszały przez grzech pierworodny, roztacza swo e ga e samotne,
pod których cieniem dusze oczyszczone i odroǳone pĳą z dwóch źródeł; z pierwszego
zapomnienie swoich błędów, z drugiego przypomnienie swoich zasług.

Melancholĳne sfery czyśćcowe zaludnia ą dusze obleczone w ciała subtelne, ciała wi-
ǳialne, a ednak niedotykalne, wymyka ące się z uścisków pragnących e ob ąć; nie prze-
puszcza ą przez siebie światła, a ednakże tak ukształcone, że cierpienia są możliwe w ich
wnętrzu i wiǳialne na zewnątrz. Dlatego to zgotowane są dla nich kary materialne,
a wszystkie są stosownym symbolem win i błędów, z akich się czyszczą; ciężary ogrom-
ne naciska ą i zgina ą barki dumnych; włosiennica i ślepota prześladu ą zazdrosnych;
kłęby dymu otacza ą skłonnych do wybuchu gniewu; zgrozą przenika upadla ąca postawa
łakomców i chciwych leżących twarzą do ziemi, w które skarbach zanadto się kochali;
głód wychuǳa twarze żarłoków, a płomień obe mu e rozkoszniaków zmysłowych. Do
tych kar łączą się eszcze inne środki pokutne, których ascetyzm chrześcĳański uż pró-
bu e i doświadcza w tym doczesnym życiu, a tymi są: rozmyślanie, modlitwa i zeznanie.

Sprawiedliwi cierpiący mimo stan swó smutny, w akim śmierć ich postawiła, zacho-
wu ą pamięć życia przeszłego, a eśli im braku e wiadomości czasu obecnego, za to ma ą
odsłonioną sobie przyszłość. Dawne ich zdolności, nałogi i skłonności są z nimi w czyść-
cu, oprócz nowe do złego pokusy. Dla nich zniknęły ponęty ziemskie z różnicami ziem-
skimi, których one są koniecznym następstwem. Jeżeli akieś współczucie przywiązu ą do
rzeczy ziemskich, to chyba tylko przez stosunek wza emny mięǳy nimi a ziemią polito-
wania i modlitwy. Wta emniczeni we wszystkie ta emnice boleści błaga ą Boga, ażeby ich
nam oszczęǳił i z nasze strony nawza em, modlitwy i uczynki pobożne nasze wznoszą
się do Boga, skłania ąc Go do łaski nad cierpiącymi sprawiedliwymi, których ona skra-
ca pokutę. Sumienie złożone w sercu człowieka dla powściągnienia ego żąǳ i naǳiei,
usprawiedliwia w ich oczach kary i boleści akie tam cierpią; to sumienie usposabia ich
do przy ęcia, prawie do ukochania tych mąk ze zmazy grzechowe oczyszcza ących. Myśl
wypełnienia wiecznych wyroków tam gǳie są, szczęśliwe niepodobieństwo grzeszenia
odtąd, świetne ǳieǳictwo, które nie może być dla nich odwleczone aż poza ǳień ostat-
ni świata; na koniec miłość, która ich nigdy nie opuszcza, hymny śpiewane w braterskim
z ednoczeniu ducha, teksty z Pisma św. przytaczane w ich wza emnych rozmowach, dni
w poko u bez chmury, noce spęǳone pod strażą aniołów; edność Kościoła, który cierpi
z Kościołem wo u ącym i z tym, który triumfu e: wszystko to są pociechy dostateczne
dla oczeku ących chwili wyzwolenia. W te to uroczyste chwili dusza poczu e w sobie
zarazem uczucie czystości oǳyskane i wolności swo e na nowo zdobyte ; wtedy sama
zechce ich doświadczać i rozradu e się swo ą chęcią, a wtenczas, kiedy zadrży święta góra
i zagrzmią niezliczone wołania błogosławionych, ona się podniesie, unoszona własną wolą
ku sferom wiekuistego szczęścia.

W średnich wiekach, kiedy nauka kosmogonii¹¹ była eszcze w kolebce, Jerozolima,
ten punkt moralny, punkt środkowy odroǳone luǳkości przez ofiarę świętego krzyża
uważana była za punkt środkowy geograficzny stałego lądu zamieszkałego przez luǳi. Od
źródeł Ebru do u ścia Gangesu, od lodowatych krańców Norwegii do spiekłych stref Etio-
pii, ziemia zamieszkała, za mowała edną półkulę naszego globu, a morza i oceany drugą.
Imaginac a średniowiecznych ludów, rozbuǳona cudownością podań, z dawna marzyła
akieś dalekie Atlantydy leżące poza słupami Herkulesa. Legenda o podróży do wyspy
ba eczne św. Brandana eszcze więce łatwowierność ludową w tym wierzeniu utwier-
ǳała. Te Antypody, te ta emnicze zamorskie lądy, stały się edyną przystanią imaginac i
mistycznych dla żeglu ących po nieznanych morzach.

Dante, opiera ąc się na podaniach i po ęciach współczesnych, górę czyśćcową i ra
ziemski osaǳił poza słupami Herkulesa na ta emniczych morzach. Piękna to myśl Dan-
towska, że mie sce, gǳie się uroǳili pierwsi roǳice nasi i przez grzech zgubili swó ro-
ǳa , przeciwległym est mie scu, gǳie się uroǳił Bóg-człowiek, ażeby nas zbawić. Tak
góra Eden i góra Sy on, sta ą się dwoma biegunami świata, dwoma krańcowymi punk-
tami, na których spełniły się dwie wielkie rewoluc e religĳne. Myśl nie mnie piękna,
ziemię pierwotną przez grzech pierworodny opustoszałą zaludnić duszami, które tenże

¹¹kosmogonia — przedfilozoficzne próby wytłumaczenia zagadnień świata i rzeczywistości dotyczące: kon-
cepc i prarzeczywistości i powstania świata. [przypis edytorski]
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grzech pierworodny głaǳą przez męki czyśćcowe. Góra czyśćcowa wierzchołkiem dotyka
się nieba, u stóp ego roztrąca ą się wszystkie zamieszki powietrzne, ażeby nie przerywać
ciszy i poko u pokuty; wierzchołek e otacza czysty eter, w którym ciężkość gatunkowa
traci swo ą właǳę i skąd est łatwie ulecieć do nieba.

Dante w budowie zewnętrzne ra u, stosownie do karty niebieskie nakreślone w astro-
nomicznych księgach Ptolemeusza, która w średnich wiekach eszcze miała nietykalną
powagę, przyswoił współczesne po ęcia astronomiczne do swoich pomysłów. Do ośmiu
planet wtenczas zna omych i gwiazd stałych, dla wytłumaczenia powszechnego krążenia
ciał niebieskich ze wschodu na zachód, dodano eszcze sferę ǳiewiątą, nazwaną: Primum
mobile. Wszystkie sfery krążą naokoło ǳiesiąte sfery na wyższe , to est: Empireum, ota-
cza ące świat, pomieszkanie Bóstwa, sfery pełne światła, życia i miłości. Miłość, to ostat-
nie słowo systemu świata, sprawczyni harmonii sfer niebieskich! Ponad sferami niebie-
skimi, gǳie się odbywa ą rewoluc e gwiazd, ponad ǳiewiątym niebem, które wszystkie
te sfery w swó wir ogromny pochwycą, zna du e się niebo empire skie, światło czyste,
światło duchowe, pełne miłości, miłości dobra rzeczywistego, źródło wszelkie radości
i słodyczy nad wszystkie słodycze.

Ra , czyli niebo, est pomieszkaniem wspólnym dusz oczyszczonych próbami życia
lub dopełnione pokuty w czyśćcu. Jeśli poeta przedstawia nam te dusze mieszka ące na
wysokościach nierównych sfer niebieskich, to edynie w celu trafienia do po ęcia naszego,
ażeby pokazać wyraźnie nierówność ich nagrody zastosowane do nierówności ich zasług.
Dusze te czu ą sprawiedliwość te różnicy, a świadomość o nie est w nich żywiołem or-
ganicznym ich szczęśliwości; bo miłość, aka czyni te dusze szczęśliwymi, wprowaǳa ich
wole w krąg woli boskie , które w nim toną ak wody w oceanie. Tak pod odmiennymi
warunkami każda dusza spotyka kres swo e żąǳy, to est sumę szczęścia, na aką zasłu-
gu e, a z same rzeczywistości dobroǳie stw wynika cudowny akord hymnu na pochwałę
tego, który nagraǳa.

Podług prawa, akie się wypełnia w trzech królestwach świata niewiǳialnego, dusze
błogosławione w zastępstwie czasowe ciał nieobecności, obleka ą się w formy wiǳialne;
lecz te formy promienne światłości cudowne , są zastosowane do miary wielkości cnót
i zasług, aka e uwieńcza.

W niebie zaiste organa przesta ą być niezbędnymi sługami inteligenc i; myśl wymie-
nia się bez pomocy słowa, ona uż nie zna przeszkód, akie czas i przestrzeń niegdyś czuć
e dawały; przyszłość est dla nie ako przeszłość, ona bez trudu zniża się z wysoko-
ści niebios aż do poziomego globu, na którym mieszkała. Odtąd wspomnienia ziemskie,
a szczególnie święte skłonności, akie się poczęły na ziemi, nie zaciera ą się w duszach,
które ą opuściły dla pomieszkania lepszego; dusze te rzuca ą na nas spo rzenia pełne
miłosierǳia, służą nam za tłumaczów i posłańców przy tronie Wszechmocnego; na ko-
niec są tą mistyczną drabiną Jakubową, po które wstępu e modlitwa, a schoǳi łaska.
Lecz są to, że tak powiem, okoliczności podrzędne szczęścia błogosławionych, spo rzy -
my w głąb ego treści. Jeżeli szczęśliwość przypuszcza niepodobieństwo wszelkie żąǳy
uprzednie , ona tylko może ob awić się w udoskonaleniu i zadośćuczynieniu zupełnym
właǳ luǳkich. Z tych właǳ eden rozum panu e nad wszystkimi, rozum nasyca się tylko
rozważaniem prawdy, a wszelka prawda spoczywa w duchu bożym; a więc szczęśliwość
zawiera się w oglądaniu Boga. Tam to, w tym zwierciadle ogromnym, wybrani Pańscy
w edne i nieruchome przeźroczy wiǳą, co było, co est i co bęǳie, wiǳą nawet po ęcia
i żąǳe przed słowem, które e ob awia, przed czynem, który e urzeczywistnia. Ich wzrok
zagłębia się w głębokościach tym większych, im większa ich zasługa.

Jednakże przy ǳie ǳień, który przerwie tę szczęśliwą ednosta ność bytu świętych
i wybranych Pańskich; bęǳie to ǳień, w którym w swo e ciała się obleką. Ich osoba po-
wrócona do swo e zupełne całości przy emnie szą bęǳie dla Stwórcy, który nawza em
odmierzy im swo ą łaskę z większą obfitością. Jasność ich wiǳeń powiększy się, ednocze-
śnie wzrośnie zapał wewnętrzny, aki ich zapala, ednocześnie wytęży się rozpromienienie
zewnętrzne, akie zeń wyniknie. Jak żar w płomieniu, tak zmartwychwstałe ciała wybły-
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sną w swo e nowe aureoli. Wtenczas wezwani do nieśmiertelności za mą swo e mie sca
wiekuiste, rozpocznie się uczta bez utra!

Postępu ąc za naturą luǳką aż do kresu e wysokości, na które się przeobraża, do-
choǳimy na koniec do istot wyższych, a w ęzyku ludowym są to aniołowie. Ich duch
bez przerwy zatopiony w stałym wiǳeniu Prawdy, nie zna zgoła tych kolei niepamię-
ci i przypomnienia, akie nam są właściwe: łaska oświeca ąca, na aką zasłużyli w ǳień
próby i pokusy, utwierǳa ich wolę. Oni są inteligenc ą, oni są miłością. Nierówni ed-
nak mięǳy sobą, ǳielą się na trzy hierarchie, z których każda eszcze poǳielona est na
trzy stopnie. ǲiewięć chórów aniołów (bo ta liczba, ako z trzech kwadrat, ma swo e
ta emnicze znaczenie), porusza ǳiewięć sfer niebieskich, uǳiela ąc im szybkości ruchu
stosowne do zapału, akim same gorą. Lecz ich czyn ob awia się chętnie w świecie mo-
ralnym; za ich to staraniem ziarna cnoty zasiane wschoǳą i kiełku ą w duszach. Jeśli
w uciechach ra u łączą się z błogosławionymi, w czyśćcu ukazu ą się ako sęǳiowie, stró-
że i pocieszyciele sprawiedliwych cierpiących, ich straszne z awienie się ciemności piekła
oświeca, kiedy przychoǳą karać zuchwałość szatanów; z nimi podobny bó toczą i na
ziemi, gǳie dusz zbawienie lub zatrata est tych walk owocem.

Stwórca istot duchowych porusza ących sfery niebieskie, On, który wszystkie punk-
ty globu pooświecał światłem ednosta nym, do ich orszaku przydał eszcze edną istotę
duchową, szafarkę wszystkich blasków czasowych, która kole ą z rąk do rąk, z familii do
familii, z narodów do narodów, dobra tego świata na przekorę przewiǳeń i ostrożności
luǳkich przeprowaǳa. Ona obmyśla, sąǳi i rząǳi z tą samą mądrością, ak inne duchy
e równe; szczęśliwa ak one, toczy sferę daną w e zarząd, i upodobała sobie w ciągłym
ruchu. Ona nie słyszy wyrzekań i klątw miotanych w około nie ; ci, którzy powinni by
ą chwalić, przecież klną ą imieniem Fortuny.

Jeszcze krok eden, a uż staniemy u kresu przedsięwzięte pielgrzymki duchowe .
Lecz ten krok est bezmierny: od ostatnich wyżyn skończoności aż do nieskończoności;
od na wzniośle szych stworzeń aż do ich Stwórcy, est eszcze wielka otchłań i potrzeba
sił wszystkich zespolonych z sobą rozumu i wiary, ażeby ą przeskoczyć.

Ruch powszechny wszystkich sfer niebieskich i naszego globu każe się domyślać, że
est pierwsza przyczyna, która ǳiała na materię przez atrakc ę moralną, że z nie poczęte
są wszystkie byty, całe ǳieło stworzenia. Boga więc pozna emy przez dowody fizycz-
ne i metafizyczne: Bóg się ob awia na wyraźnie , spuszcza ąc niebieską rosę natchnienia
na proroków, ewangelistów i apostołów. Jedyny w swo e treści; potęga, mądrość i mi-
łość przy mu ą w nim troistą osobowość. On est duchem, est środkowym punktem
niepoǳielnym i zarazem kołem opasu ącym świat, a sam niczym nieopasany. On est
pierwszą prawdą, za którą wszystko est ciemnością. On est dobrocią bez granic i bezwa-
runkowym dobrem, est stałym przedmiotem swo e własne woli, która sta e się źródłem
i miarą wszelkie sprawiedliwości; lecz ta sprawiedliwość ma głębokości, akich dna nie
zbada krótki wzrok naszego rozumu. On sam wystarcza ący sobie w samotności swo e
treści, z własne woli świat stworzył; nie żeby powiększyć swo ą szczęśliwość, lecz aby
ego chwała rozpromieniona w ego ǳiełach, sama sobie dała świadectwo. On, zarazem
troisty i eden, wstąpił w czyn. Potęga wykonała to, co mądrość przygotowała, a miłość
otworzyła się i ob awiła wśród nowych miłości. Forma i materia odǳielne i złączone,
ednocześnie, ak z ednego łuku trzy strzały, wyszły z głębokości roǳące myśli. Istoty
form czystych ak aniołowie, same wyżyny świata za ęły; materia zostawiona sama so-
bie za ęła mie sce na niższe, w środku zaś forma z materią związały się nierozwiązanym
węzłem. Wśród niepoliczonych ǳieł swoich Bóg na więce upodobał człowieka i weń
tchnął duszę wolną na swó obraz i podobieństwo. Grzech, skaziwszy to podobieństwo,
zniżył człowieka ze stopnia, aki za mował we współczuciu swo ego Stwórcy. Człowiek
sam nie mógł podnieść się z grzechu o swo e sile, potrzeba było, ażeby sam Bóg pod-
niósł go przez miłosierǳie i sprawiedliwość. Bóg uznał w sobie ten ostatni środek za
na lepszy: przez sam czyn ego miłości bezmierne . Przedwieczne słowo przyłączyło do
siebie naszą naturę chorowitą, ułomną i upadłą. To na wyższe upokorzenie dało spra-
wiedliwości nieubłagane godną e ofiarę; nigdy od dnia pierwszego do ostatnie nocy
świata nigdy nie wiǳiano i wiǳieć nie będą spełnienia tak głębokiego i tak wspaniałego
zamiaru. Lecz odkupienie wypełnia się tylko udoskonaleniem kole nym pokoleń prze-
choǳących po te ziemi lub przez ich uwieńczenie koroną chwały. Jest to przedmiot te
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opatrzności szczególne i niepo ęte , bądź gdy ich obdarza nierównymi darami, bądź gdy
sama posługu e się złem dla triumfu dobra, bądź gdy niewzruszona w swoich wyrokach
da e się zmiękczyć modlitwą i zasługą cnoty, bądź gdy sama do siebie pociąga naszego
ducha i naszą wolę. Tu Alfa est zarazem i Omegą; Bóg, który się ob awił ako stwórca,
ednocześnie stał się szafarzem nagrody. On est przyczyną, On bęǳie końcem. Tu poeta,
zdało się, powinien był zatrzymać się; tu, zdało się, że obraz myśl zanadto ucieleśni. Lecz
geniusz Dantowski przy ął wyzwanie; myśl przedsięwzięła uduchowić obraz: i nigdy mo-
że ani wprzód, ani dotąd wyrażenie poetyczne nie wzniosło się do czystości doskonalsze ,
z śmielszą siłą i potęgą słowa. Niebo było otwarte, punkt światły ob awił się, a świecił
blaskiem, akiego żadne oko nie wytrzyma. Na mnie sza z gwiazd, akie wiǳimy na te
ziemi, wydałyby się ak księżyc, porównana z tym punktem niepoǳielnym. Wokoło te-
go punktu nieruchomego krąg ognia obracał się tak szybko, że prześcigał krążenie sfer
niebieskich. Inne kręgi koncentryczne krąg ten otaczały aż do liczby ǳiewięciu, coraz
to szersze w obwoǳie, lecz mnie szybkie w obrocie i mnie czystego blasku. W chwili,
kiedy poeta uderzony tym widokiem zawisnął mięǳy poǳiwem a zwątpieniem, głos doń
przemówił: „Od tego punktu zależą niebo i cała natura”. Był to Bóg! I w tych kręgach,
które się nawza em pociągały do swo ego środka, poznał ǳiewięć hierarchii istot du-
chowych, które będąc pociągane miłością, same pociągały świat cały. Byli to aniołowie!
Potem, kiedy wzrok poety cudownie wzmocniony, mógł ten punkt przeniknąć, co go na
początku olśnił, wiǳiał w nim wszystko, wszystkie ta emnice stworzenia zebrane w ed-
ne związce, akby oprawione w edną księgę to, co kartami rozrzucone est po świecie.
W tym samym punkcie, w głębokości ego, ob awiły się mu trzy kręgi, równe w obwo-
ǳie, rozmaite w barwie; drugi akby był odblaskiem pierwszego, a trzeci akby ogniem
wybuchał z dwóch drugich: to była Tró ca! Krąg drugi, im pilnie weń się wpatrywał,
nie tracąc pierwotne barwy, zdało się, malował w swoim środku wizerunek człowieka.
Był to symbol wcielenia słowa. I w chwili, kiedy silił się po ąć to cudowne wiǳenie,
poeta poczuciem radości niezwykłe poczuł, że e po ął. W wytężonym wysileniu ducha
nie mógł oczu oderwać od punktu, w którym całe szczęście, do akiego wzdycha żąǳa
luǳka, było zebrane. Chęć ego i wola łagodnie pociągane weszły na końcu w harmonĳ-
ny ruch powszechnego porządku. ǲieło uświęcenia w nim było wewnętrznie; wszystkie
ta emnice odsłoniły się w intuic i bezpośrednie ; była to myśl, co w te chwili wyłączyła
z siebie rozumowanie i przypomnienie; był to stan ducha, na opowieǳenie którego nie
ma głosu w mowie luǳkie ; było to zupełne uczestnictwo z tą filozofią, edną rzeczywi-
stą, filozofią świętych i aniołów, która est w samym Bogu: miłość bez granic, mądrość
bez granic!

W skład cyklu ogólnego Boskiej Komedii, aki uż wyłożyliśmy, religĳno-poetycz-
nego, wchoǳą eszcze dwa cykle, polityczny i filozoficzny. W cyklu politycznym myśl
wewnętrzna dyszy duchem gibelińskim: piekło to anarchia; czyściec to prze ście z anarchii
do porządku; ra to monarchia boża, typ monarchii imperialne .

Cykl filozoficzny w poemacie Dantego ma krąg daleko szerszy i wyższego znaczenia.
Dante, ży ąc w czasach burzliwych i sam otoczony ich burzami, asnowiǳeniem swego

geniuszu, poza ruchomymi cieniami życia, przeczuł i dostrzegł rzeczywistości nieporu-
szone. Rozum i wiara wprowaǳiły go w świat niewiǳialny; poprawa moralna samego
siebie i całego człowieczeństwa była w nim bodźcem i celem ego pielgrzymki do pie-
kła, czyśćca i ra u. Z wysokości drugiego świata spogląda ąc na rzeczy luǳkie i wypadki
ziemskie, odkrywa zarazem ich początek i koniec, waży e i sąǳi.

Religia, na łonie które uroǳił się poeta, nauczyła go obe mować w ednym i tym sa-
mym uczuciu braterstwa luǳi wszystkich kra ów i czasów; dlatego to ego Boska Komedia
est zarysem historii powszechne , w nie sąd historyczny odpowiada sądowi ostateczne-
mu; luǳie i czasy, w akich oni żyli, występu ą na e scenę w świetle rzeczywistym. Cała
encyklopedia średnich wieków, umie ętności, nauka, sztuki, wynalazki, obycza e, aż do
na drobnie szych szczegółów życia powszedniego w e szerokich ramach mie sce dla sie-
bie znalazły. W Boskiej Komedii, w przegląǳie te wielkie galerii żywych i umarłych, nie
przepomniał poeta żadne wielkie figury historyczne . Poczyna ąc od Adama i patriar-
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chów, Achilles i bohaterowie tro ańscy, Homer i poeci, Arystoteles i mędrcy, Brutus
i Kato, św. Piotr i Apostołowie, Święci i O cowie Kościoła, i cała kole tych, co nosili
z niesławą lub zaszczytem korony lub tiary, aż do Jana XXII, Filipa Pięknego i Henryka
VII: wszyscy tam są. W głębokich kręgach piekła, na droǳe bolesne czyśćca, w świet-
nych sferach ra u, zawsze i wszęǳie spotykamy człowieka upadłego, pokutu ącego, przy-
wróconego do godności utracone : a kiedy w ostatnie pieśni Raju podnosi się ostatnia
zasłona i pozwala oglądać Tró cę Bożą: wiǳimy w e głębokościach przedwieczne Słowo
złączone z naturą luǳką.

Geniusz Dantego, wykarmiony czytaniem Starego i Nowego Testamentu, musiał iść
torem symboliki, z aką spotykamy się w księgach Pisma św. na każde karcie; osoby,
akie Dante wprowaǳa na scenę swe Komedii, są rzeczywiste w ego myśli i figuryczne
w ego zamiarze. Każda u niego osoba est ideą wcieloną, ideą i figurą ży ącą; ǳiałanie osób
wprowaǳonych na scenę ściśle est zastosowane do idei, w imię które ǳiała ą. Sam Dante
o swo e Komedii tak powiada: „Myśl tego ǳieła nie est prosta, ale złożona: pierwsza est
literalną, druga alegoryczną albo moralną. Przedmiotem ǳieła literalnie po ętego, est
stan dusz po śmierci; bo to est punkt, wokoło którego obraca się cały cykl poematu.
Pod myślą alegoryczną poeta opisu e piekło tego świata, po którym podróżu emy ako
pielgrzymi z wolną wolą grzeszenia lub zasługi; a przedmiotem est człowiek, o ile przez
swo e zasługi lub występki poddanym est sprawiedliwości boże nagraǳa ące i karzące ”.

Symbolizm rzeczywiście est wewnętrzną treścią, duszą Komedii Dantowskie ; osoby
w nie ǳiała ące ściśle są historyczne. Zboczenie poety z proste drogi życia, ego cześć
szczególna i strzelista dla Maryi Bogaroǳicy i dla św. Łuc i, niegdyś patronki Syra-
kuzy, uǳiał, aki Beatrycze bierze w uczuciach poety, a Wirgiliusz w ego skłonności
poetyczne , należą do historii bo są rzeczywiste. Lecz te rzeczywistości są zarazem figu-
rą, symbolicznym znaczeniem. Poeta est na zupełnie szym wyrażeniem luǳkości, z e
wzniosłymi instynktami, z e słabościami niewypowieǳianymi. Mary a Bogaroǳica, tak
czule miłosierna, symbolem est miłosierǳia bożego, Łuc a łaski oświeca ące . Beatry-
cze, która, ak sam wyzna e, za życia podniosła duszę poety nad gniew dusz powszednich,
a po swo e śmierci wprowaǳiła myśl ego w królestwo boże, a która w ego marzeniach
młoǳieńczych ob awiła się mu ako promień piękności boskie , nie mogła uż być dla
kochanka poety zwycza ną ǳiewicą ziemską; stała się dlań istotą duchową i natchnioną,
ǳiesiątą ego muzą, która w średnich wiekach nad całym muz ǳiewięciu gronem pa-
nowała, to est teologią. Na koniec Wergiliusz w tychże średnich wiekach z awia ący się
pod postacią dla nas ǳiwną i nieswo ską, ako posłaniec prawdy religĳne , ako przedsta-
wiciel mądrości starożytne w świecie pogańskim, w pomyśle poetycznym Dantego sta e
się symbolem rozumu.

Pierwsze ǳieło Dantego, pod napisem: Vita Nuova (Życie nowe), poczęte w osiem-
nastym roku życia poety, można uważać ako przedmowę do ego Boskiej Komedii. Życie
nowe est to pamiętnik młoǳieńcze platoniczne miłości poety, aką pokochał swo ą Be-
atrycze; złożony z kilkunastu pieśni i sonetów, a każda pieśń, każdy sonet poprzeǳony
est opisaniem prozą na drobnie szych szczegółów z miłości poety, z ego uczuć i wra-
żeń, a zakończony komentarzem myśli i wrażeń w tych pieśniach i sonetach zawartych.
Poeta po śmierci o ca kochanki, Folka Portinari, dręczony myślą czarną, że i Beatrycze
musi kiedyś umrzeć, wpadł raz w letarg gorączkowy i wiǳenia w tym śnie ob awione
opowiada:

„Anioł stanął przed mądrością bożą: »Panie«, zawołał, »na świecie wiǳą luǳie cudo
ży ące, duszę, które blask przez równie piękną powłokę e ciała odbĳa się aż do nas; est to
edyna piękność, akie nam eszcze braknie w niebiesiech. Niebo, o Panie! Wszyscy święci
Twoi, wielkim krzykiem domaga ą się e u Ciebie«. Miłosierǳie w te chwili przemówiło
za mną do Boga, a Bóg, który dobrze wieǳiał, o akie duszy była mowa, odpowieǳiał
w tych słowach: »Bądźcie cierpliwi, moi kochani, niecha eszcze wasza siostra według
miary mo e woli pozostanie na ziemi, gǳie ona pociesza człowieka oczeku ącego e
straty, a który kiedyś zstąpi do piekła i w nim potępionym powie: Wiǳiałem naǳie ę
błogosławionych«”.
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Tak poeta robiąc Beatrycze przedmiotem zawiści samych niebios, na ziemi przyzna e
e moc cudowną; kiedy iǳie ulicą miasta, tłum ludu zabiega e drogę; każdy przerażony
e naǳiemską skromnością, e pokorą, spuszcza oczy ku ziemi; ona ednym spo rzeniem
da e spokó , upokarza dumę, rozbra a zawiść, każe zapominać wza emne urazy; sam poeta
po każde z nią rozmowie czu e w sobie wewnętrzną poprawę, odchoǳi od nie lepszym.
Lecz te smutne przeczucia i gorączkowe sny poety, ak przepowiednie prorocze, na końcu
się sprawǳa ą:

„Bóg powołał do siebie świętą ǳiewicę, chciał, ażeby aśniała w wiekuiste chwa-
le, pod sztandarem Królowe niebios, które imię zawsze ze czcią szczególną wymawiała
w modlitwie. Beatrycze umarła; boleść poety nie ma granic, w obłąkaniu myśli zawiada-
mia wszystkich książąt ziemi o swo e stracie; w zgonie swo e kochanki każe im wiǳieć
przepowiednię zagraża ącą przyszłości świata; podczas kiedy ego oczy le ą łzy bez prze-
rwy, zmienia ą się w dwie żąǳe płaczu”.

Potem, kiedy czas złagoǳił boleść kochanka, Beatrycze, pięknie sza niż była za życia,
ob awia się w ego pamięci, promienna i nieśmiertelna! Ona w nim ży e nowym życiem,
powraca mu światło i natchnienie. Odtąd poczyna ą się pieśni, w których ą opiewa, ak
bez żalu porzuciła to ziemskie wygnanie dla wiecznego poko u, to święci rocznicę dnia,
w którym ona stanęła obok Maryi Panny, w niebie. Ostatnią kartę pamiętników swo ego
serca kończy w te słowa:

„Po napisaniu ostatniego sonetu nawieǳiło mnie cudowne wiǳenie, w którym wi-
ǳiałem takie rzeczy, że odtąd postanowiłem nic nie mówić o te niewieście błogosła-
wione , aż do goǳiny, kiedy będę mógł godnie o nie przemówić; a teraz usiłu ę, ile
sił est we mnie, ażeby ten ślub wypełnić, ona wie o nim! Jeśli się podoba Temu, dla
którego i przez którego ży ą wszystkie stworzenia, przedłużyć mi akie kilka lat życia,
spoǳiewam się powieǳieć o nie to, czego eszcze nikt drugi nie powieǳiał. A kiedy
ślub mó wypełnię, oby się podobało Bogu powołać mo ą duszę do chwały swo e wespół
z ukochaną i błogosławioną Beatrycze, która stoi przed obliczem Boga błogosławionego
przez wszystkie wieki!”

Ten krótki wykład pierwszego utworu Dantego wyświeca i historyczny byt Beatrycze
i całą czystość miłości platoniczne , aka natchnęła poetę. Przez tło tego młoǳieńczego
utworu poety prześwieca wyraźnie zamysł przyszłe apoteozy; Beatrycze i dwoiste zna-
czenie e roli w Boskiej Komedii.

Dante swo ą Beatrycze, które za e życia winien był, ak sam wyzna e, poprawę sa-
mego siebie, a która po zgonie odrywa ąc ego duszę od ziemi, podniosła ą do ideału
chrześcĳańskiego, sam będąc uczonym teologiem, zrobił patronką nauki boskie , a z ko-
lei figurą teologii. W ostatnich pięciu pieśniach Czyśćca Beatrycze ako triumfatorka
z awia się na scenie. Tam chór błogosławionych i ewangelistów pozdrawia ą słowami
z pieśni Salomona:Veni sponsa de Libano! Spostrzegłszy Dantego, nazywa siebie po imie-
niu: Ben, ben son Beatrice. Któż nie odgadnie w tym poetycznym wiǳeniu, że Beatrycze
est tą mistyczną oblubienicą Salomona, wyobraża ącą naukę bożą, czyli teologię!

W przedostatnie pieśni Raju, kiedy Beatrycze sieǳąca na na wyższym szczeblu róży
mistyczne , u stóp Królowe niebios Maryi Panny w chwili, gdy poeta za świętym Bernar-
dem powtarza ąc słowa ego modlitwy wzywa pośrednictwa Matki Miłosierǳia; kiedy
taż sama Beatrycze wespół ze świętymi składa ręce i całym chórem modlą się o przyczynę
za nim: w te uroczyste chwili ta emnicza florentynka sta e się patronką i orędowniczką
poety.

Znawcy Boskiej Komedii w e roǳinnym ęzyku na lepie ocenią ciężkie powołanie e
tłumacza i trudności, z akimi, że pominę Dantowskie wysłowienie poetyczne, tłumacz
ledwo nie na każde karcie walczyć musiał, ażeby myśl poety, często spowitą zasłoną sym-
bolu lub ideą teologiczną, wyrazić asno i niebłędnie. Biorąc na siebie ciężar niestosowany
może do sił moich, mogłem nie wszęǳie sprostać wzniosłemu lotowi orła florenckiego;
dość dla mnie bęǳie stać się w literaturze dobrym przykładem i zachęcić sobą szczę-
śliwsze pióro do drugiego tłumaczenia Boskiej Komedii, woła ąc z chrześcĳańską pokorą
słowami samego Dantego:
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Może kto po mnie w potężnie sze mowie
Wymodli, że mu Apollo odpowie.
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