
R A Š Y T O J A I.

Dante Alighieris.
(1265 — 1321).

Sukakus šešiems šimtams metų nuo Dantės mirties, 
Italija suskato iškilmingai švęsti savo poezijos tėvo ju
biliejų. Pats Romos papa Benediktas XV savo raštu, išleistu 
1921 m. balandžio 30 d. į „visų katalikiškųjų aukštųjų moky
klų profesorius ir studentus“, išdėstė Dantės nuopelnus Baž
nyčiai ir tikybai, pažymėdamas ypatingai jo „Dieviškosios 
Komedijos“ giliai katalikiškąjį charakterį.

Be Italijos šis Dantės jubiliejus rado atbalsio ir kitose 
šalyse. Paryžiuj buvo neperseniai iškilmingai švęstas Dantės 
paminėjimas tam tikromis pamaldomis ir paskaitomis. Maž
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ne visi žymesnieji Europos laikraščiai yr įdėję straipsnių 
apie Dantę. Tai verčia ir mus patiekti „Draugijos“ skaity
tojams pluoštą žinių apie tą garsųjį italų didvyrį.

Gimęs Florencijoje 1265 m. ritieriškai-aristokratiškoj 
Alighierių šeimynoj, Dantė beeidamas 9 metus pamilo plato
niška meile kaimyno Falko Portinario 8 metų dukrelę Bea
tričę. Po 9 metų būdamas jau jaunikaitis, sutikęs ją gatvėje, 
dar labiau tapo sužavėtas jos grožiu ir nuo šio laiko liko jos 
ištikimas gerbėjas per visą savo amžių, nors ji po kiek laiko 
ištekėjus už kito, greit pasimirė. Tos meilės apimtas pradėjo 
Dantė aprašinėti savo jausmus dailiais sonetais, kurie ir at
kreipė į jį anos gadynės poetų akį. To dėka, jo jaunystė 
praslinko kultūringoje poetų, literatų, dailininkų ir giedotojų 
draugystėje. Pirmutinis spausdintas jo veikalas buvo „Vita 
nuova“, sudėtas iš eilėraščių ir prozos straipsnių. Čia jis 
aprašo savo „naująjį“ gyvenimą, kurį jame sukėlė minėtoji 
meilė.

Be to dalyvavo jis ir politikoj, stodamas energingai opo
zicijon prieš tuometinio papos Bonifaco VIII šalininkus. Bet 
šiems gavus viršų, buvo netrukus visam amžiui ištremtas iš 
gimtosios Florencijos. Ištikus tam skaudžiam smūgiui, Dantė 
kurį laiką gyvena Paryžiuj, iš kur grįžęs Italijon ir neturė
damas kur prisiglausti, baladojos nuo vieno draugo pas kitą 
ir mirė Ravennoj. Čia jis šv. Pranciškaus bažnyčioj ir pa
laidotas. Jo paminklui atnaujinti papa Benediktas XV yra 
šiemet paaukojęs 100.000 lirų.

Ištrėmime bebūdamas, be kitų smulkesnių raštų, yr pa
baigęs savo garsiąją „Dieviškąją komediją“ ir parašęs platų, 
gilių minčių pilną traktatą „De monarchia“.

Pirmasai veikalas labiausiai išgarsino Dantės vardą kaip 
katalikiškojo poeto. Ir ištikrųjų, būdamas karštas Dievo Tre
jybės garbintojas ir iš ten semdamas įkvėpimo, Dantė sten
gės tos Trejybės atspindį ir savo poemoj kuoaiškiausiai išreikšti. 
Tam tikslui visa jo poema padalinta trimis dalimis; jų var
dai žinomi: „Pragaras“, „Skaistykla“, „Dangus“. Kiekviena iš 
tų trijų dalių yra sudėta iš 33 giesmių; kiekviena giesmė iš 
33 strofų, kiekviena strofa iš 3 eilių (tercinų). Tuo būdu 
šios poemos struktūra tikrai primena viduramžių gotiką. Tu
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rinio atžvilgiu „Pragaras“ pasižymi dramatišku judėjimu, 
„Skaistykla“ — švelnia ramybe, „Danguje“ dramatizmo visai 
nebėra, jo vietą užima mokslo protavimai. Pastarieji, kaip 
tolimi nuo poezijos, atrodo negalimi poetiškai išreikšti. Bet 
Dantė yr apgalėjęs tas sunkenybes. Jis sugebėjo teologijos, 
filosofijos ir astronomijos teorijas apvilkti puikiu poezijos 
rūbu, nesumažindamas susidomėjimo pačiu pasakojimu. 
Poemos tema dvejopa: pirmoji atvira — parodyti sielos padėtį 
žmogui mirus; antra paslėpta, alegoriškoji — priminti, kad 
žmogus už savo darbus gaus arba užmokesnį, arba pasmer
kimą. Bendras poemos tikslas parodyti, kad žmogus gali iš
sisaugoti nuodėmių ir stoti į kelią, vedantį išganyman. Tuo 
būdu Dantės poema alegoriškais pomirtinio gyvenimo regė
jimais išreiškia doriškai-religinio pobūdžio mintį. Bet poe
moj drauge randas gyvai atvaizduotas ir tuometinis politiškas 
Italijos stovis, įpinti jon ir asmeniški dainiaus pergyvenimai, 
paliesta dar ir bendra viso tuometinio pasaulio anarchiškoji 
suirutė.

Galop Dantės poemoj atsispindi ir visas anos gadynės 
mokslas, semtas jau tai iš senovės mitologijos, jau tai iš scho
lastiškai teologiškų spekuliacijų.

Dėliai tokios daugybės poemon įeinančių heterogeniškų 
elementų ji suprasti nelengva. Jai išaiškinti yra nuo seno
vės susidariusios atskiros draugijos, užsiimančios mokslišku 
jos tyrimu ir komentavimu. Tų komentorių prirašyta išti
sos bibliotekos. Tas darbas dar ir šiandieną nėra visai 
baigtas.

Pati poema seniai jau yra išversta beveik į visas žymes
nes Europos kalbas. Rusai ir lenkai turi net po keletą jos 
vertimų. Vien Lietuvoj Dantės poema tebėra nežinoma. Meno 
Kūrėjų D-ja buvo pernai sumanius leisti klasiškųjų veikalų 
vertimus. Būtų geistina, kad tarp tų vertimui parinktų da
lykų rastųsi ir Dantės „Dieviškoji Komedija“. Mums. kaip 
katalikiškajai tautai, ši tikra katalikiškos poezijos pažiba, la
bai pritiktų turėti dailiai sulietuvinta.

Savo „Dieviškąja Komedija“ Dantė padėjo pamatą italų 
rašomajai kalbai. Nuo jo prasideda italų poezijos atgimi
mas. Tuo atžvilgiu Dantės nuopelnas buvo labai didelis.



- 334 —

Mažesnio talento rašytojas tuo gal ir būtų pasitenkinęs: 
radęs pasisekimo poezijoj, jis jai vienai visą amžių ir būtų 
betarnavęs. Dantei, kaip universališkam genijui, to neužteko. 
Praskynęs naujus kelius poezijoj, jis laikė savo pareiga tarti 
naują žodį ir kitose žmonijos minties srityse. Taigi be poe
zijos jam rūpėjo ir filosofija ir matematika ir metapolitika.

Matematikoj susidomėjęs garsiu ratilo kvadratūros klau
simu, Dantė išranda apytikrę formulą π = 3+0,1√2, kurią 
praeitam amžiui baigiantis buvo išnaujo išradęs mūsų ma
tematikas vysk. Baranauskas.

Politikoj — visu svarbiausiu laikė Dantė visuotinės tai
kos klausimą. Jam išspręsti jis ir yra parašęs savo platųjį 
veikalą „De monarchia“. Jo pamatinė mintis yra ši: Dabar
tinis žmonijos stovis nėra tobulas; jis tiesiog reikia laikyti 
anarchišku. Nes žmonija pasauly yra pasidalinus įvairiomis 
tautomis arba karalių valdomomis karalijomis. Bet karaliai, 
būdami nuo viens kito nepriklausomi, dažnai susipyksta. 
Iš čia kyla karai, didžiausia tautų nelaimė. Karai neleidžia 
žmonijai atsiekti savo tikslo, v i s u o t i n o s i o s  t a i 
k o s .  Atskiros, tautos ir atskiri žmonės turi tą tikslą lai
kyti irgi savo tikslu. Bet kaip jis pasiekti? Dantė teranda 
čia vieną išėjimą — v i s u o t i n o s i o s  ž e m ė j  m o n a r 
c h i j o s  į k ū r i m ą .  Josios valdytojas, aukščiausis mo
narchą, pripažintas visų tautų ir jų valdovų, vaduodamasis 
aukštesniais teisybės principais, galėtų būti tarpininkas įvai
rių tautų ir jų valdovų susirėmimuose. Ginčams pašalinti, 
sako Dantė, yra reikalingas vyriausis teisėjas. Taigi ten, kur 
gali kilti nesutikimų, turi būti ir teismas... Sakysime, tarp 
dviejų karalių, iš kurių nei katras nepriklauso nuo kito, gali 
kilti ginčas tai iš jų pačių, tai iš jų pavaldinių kal
tės. Aišku, jog jiems reikia pastatyti teisėjas, turįs platesnę 
jurisdikciją, apimąs savo teise besiginčijančiųjų teises. Toks 
teisėjas ir bus (aukščiausis) monarcha.. Jis savo netiesiogine 
ar tiesiogine ištarme išspręs bylą“...

Ši Dantės pažiūra, kaip matom, yra labai artima šiandieną 
iškeltai, tik, deja, vis da neįvykdintai „tarptautinio tarpinin
kaujančio tribunolo“ idėjai.



Siūlydamas savo visuotinąjį monarchą, Dante toli gražu 
nebuvo šalininkas žmonijos pavertimo vienu skruzdėlynu, 
kuriame dingtų visi tautiniai, rasiniai, politiniai ir kitoki 
skirtumai. Jis gerai suprato ir pats pabrėžė, jog valdyti — 
visas tautas nuo pusiaujo lig ašigalių vienu įstatymų šablonu 
yra negalimas dalykas. Bet iš kitos šalies jis aiškiai matė ir 
pažymėjo, kad visos tautos turi bendrą tikslą — ramų sugy
venimą bei visuotinąją taiką.

Į klausimą, dėlko jos kol kas nėra ir kas kliudo ją įvyk
dinti, Dantė sekdamas Aristoteliu atsako vienu žodžiu „gob
šumas“: jis tai ardąs teisybę, turinčią jungti visas žmonijos 
dalis harmoningon vienybėn. Šiandienėj terminologijoj šis 
pragaištingas gobšumas vadinamas ekonomišku tautų lenkty
niavimu ir valdžios troškimu. Dantės išmanymu tą visuoti
nos taikos ardytoją gobšumą galėtų suvaldyti irgi ne kas 
kitas, tik vienas visuotinasis monarcha. Nes jo valdžiai 
apimant visą pasaulį, jis nebeturėtų ko daugiau betrokšti ; 
dėliai to jis ir galėtų geriau patarnauti teisybei tautų bei 
valstybių ginčuose.

Bet kas turėtų būti tuo visuotinuoju monarcha? Pačiam 
Dantei į šį klausimą nedavus aiškaus atsakymo, kaikurie 
liberalai, žinodami Dantės katalikiškumą, yra manę Dantę 
turėjus čia omenėje Romos papą — ir dėliai to pravardžiavo 
jį net „klerikalu“. Šis Voltaire’o ir kitų įtarimas neturi jo
kio pamato. Nes Dantė ne tik nebuvo šalininkas sujungimo 
papos asmenyje dviejų valdžių — dvasiškos ir civilinės, netik 
jis niekad nėr svajojęs apie atgaivinimą viduramžinės teokra
tijos, bet kaip tik tos teokratijos nelaimingą teoretiką papą 
Bonifacą VIII, paskelbusį mokslą apie du kalaviju — dva
sinį ir civilinį sujungtu papos rankose, visa širdžia neapkentė 
ir jį net savo pragaran patalpino. Be to ir savo raštuose 
Dantė aiškiai pabrėžia tų dviejų valdžių skirtumą. „Vyriau
sias vyskupas, rašo jis, yra tam, kad vestų žmoniją amžinan 
gyveniman Apreiškimo nurodymais“, imperatorius gi yra 
tam, „kad vestų žmoniją į laikinąją laimę, filosofijos nuro
dymais“. Taigi greičiau galima pavadinti jis civilinės cezaro
kratijos, o ne teokratijos apaštalu.
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Rašydamas apie visuotinąją monarchiją, Dantė teoretiškai 
kalbėjo apie visas pasaulio tautas. Bet faktiškai jis turėjo 
omenėj pirmiausia savo anos gadynės Italiją, suskaldytą 
atskiromis kunigaikštijomis, nuolat viena su kita besipjau
nančiomis. Taigi ir nenuostabu, kad šiandiena italai laiko 
Dantę I t a l i j o s  s u s i j u n g i m o  p r a n a š u .

Kaip visuotinos taikos teoretikas, Dantę galima drąsiai 
pavadinti dar ir pirmutiniu vakarų Europoj pacifistu. 
Tiesa, jo idealas liko neįvykdintas. Bet tai nė kiek nema
žina jo nuopelnų.

Darydamas visuotinąją taiką pareinančia nuo visuotinos 
monarchijos įkūrimo, jis nurodė, jog ši taika yra negalima 
be teisėto sutvarkymo t a r p t a u t i n i ų  s a n t y k i ų .  Tuo 
jis buvo t a r p t a u t i n ė s  t e i s ė s ,  J u n g t i n i ų  E u r o 
p o s  V a l s t y b i ų  i r  š i ų  l a i k ų  i n t e r n a l i o n a l i z m o  
p r a n a š a s .

Nemažesniu Dantės nuopelnu reikia laikyti ir jo pirmą 
kart istorijoj iškeltoji žmonijos tikslo problema. Tai 
toli gražu ne bergždi metafizika, bet gyvas amžinai aktualinis 
klausimas, tik Dantės atsakymu, į jį, žinoma, negalima ten
kintis. Visuotinoji taika nėra žmonijos tikslas, bet tik svarbi 
sąlyga tam tikslui pasiekti. Tai yra įrodęs XIX am. pradžioj 
lenkų filosofas Hoene Wronskis. Jis priėjo išvadą, žmonijos 
tikslą esant dvejopą: teoretišką ir praktišką. Teorijoj žmo
nijos tikslas yra — pilna, nieko neišaiškinto nepaliekanti, 
a b s o l i u t i  t i e s a ,  praktikoj — pilnas kiekvieną žmogų 
visai patenkinąs a b s o l i u t u s  l a b a s ,  a p v a i n i k u o t a s  
m i r t i e s  n u v e i k i m u  i r  n e m i r y b ė s  s u s i k ū r i m u .

Dantė žmonijos tikslui atsiekti reikalavo visuotinosios 
taikos, palaikomos Romos papos ir visuotinojo monarcho; 
Wronskis įrodinėjo, kad tų dviejų autoritetų čia neužtenka. 
Jis šalia bažnyčios, kaip e t i š k o s  asociacijos doros supra
timui žmonėse gilinti ir valstybės, kaip j u r i d i n ė s  aso
ciacijos fiziškai žmonių gerovei gaminti, reikalavo dar ir 
trečios — m e s i a n i š k o s  asociacijos, pavadintos a b s o l i u 
č i a  u n i j a ,  žmonijai prie jos galutino tikslo vesti.

Panašią mintį yra išreiškęs ir rusų filosofas VI. Solovjo
vas. Jo išmanymu žmonijai tinkamai sutvarkyti ir tikrajam
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žmonijos gyvenimui kaip reikiant suorganizuoti, reikia trijų 
autoritetų: aukščiausiojo Karaliaus, aukščiausiojo Kunigo ir — 
aukščiausiojo Pranašo. Aukščiausiojo Kunigo uždavinys palai
kyti visa, kas buvo šventa p r a e i t y j e , kas paveldėta tradici
jos keliu; aukščiausio Karaliaus — kurti krikščioniškoji dabar
tis, saugoti laikino gyvenimo normalinis plėtojimos, pranašų — 
rodyti žmonijai a t e i t i e s  i d e a l u s  ir raginti ją juos vyk
dinti.

Sakyti, kad Solovjovas ir Wronskis savo aukščiau išdėtas 
mintis yra ėmę iš Dantės, negalima; bet kad Dantė šiame 
dalyke buvo tų dviejų slavų filosofų pranokėjas, tai yra nea
bejotina tiesa. Jų ¡rijų idealai buvo visai artimi, jei ne 
identiški.

Iš čia dar sykį matome, kad kilni gilesnė mintis, sykį 
išreikšta ir įrodymais patvirtinta, nežūsta; ji eina iš vieno 
amžiaus į kitą, rūtulodamasi, bręsdama, įgaudama kas kart 
tobulesnių formų ir naujų šalininkų. Šiame savo žengime 
per pasaulį nauja mintis gali sutikti kliūčių, peikimo, net 
pasmerkimo, bet tai niekis; anksčiau ar vėliau glūdinti joje 
tiesa išeis aikštėn ir privers pasaulį jai nusilenkti. Tai atsi
tiko su daug kuo; tai atsitiko ir su Dante. Gyvas būdamas, 
dėl savo perdrąsių nuomonių jis turėjo daug priešų ir buvo 
ištremtas iš tėvynės. Šiandien jo priešai dingo, liko vieni 
jo gerbėjai, pradedant nuo papos Romoje lig pastaram 
moksleiviui Italijoje. Belieka tik palinkėti, kad jis rastų pa
garbos ir mūsų Lietuvoje, juoba šiandieną, kuomet Italija 
yra parodžius mums tiek užuojautos ir palankumo.
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