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Dante e la musica 

Jacques Janssen 

Radboud Universiteit Nijmegen 

Dante e  la musica 

1. De Divina Commedia in de muziek 

 

2. De muziek in de Divina Commedia 

 

3. De Divina Commedia als muziek 

De Divina Commedia in de muziek 

 

Proloog: Dantes belangstelling voor en beleving 

van muziek 

 

- Klassieke muziek 

- Populaire muziek 

Giovanni Boccaccio  

Vita di Dante (102-103) 

“In zijn jonge jaren 

hield hij bijzonder veel 

van muziek en zang 

en ging hij 

vriendschappelijk om 

met eenieder die toen 

goed zong of een 

instrument bespeelde; 

deze liefhebberij dreef 

hem ertoe liederen te 

schrijven die hij door 

hen liet voorzien van 

bekoorlijke en 

voortreffelijke 

melodieën”. 

“Sommamente si 

dilettò in suoni e in 

canti nelle sua 

giovanezza, e a 

ciascuno che a que’ 

tempi era ottimo 

cantatore o sonatore 

fu amico e ebbe sua 

usanza; e assai cose 

da questo diletto 

tirato compose, le 

quali di piacevole e 

maestrevole nota a 

questi cotali facea 

rivestire”. 
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Codex Egerton 943, 1323/1333: De aankomende zielen zijn gedesoriënteerd: II, 71-74: “zoals het volk zich 

samendringt om nieuws te horen, en niemand schroomt zich in het gedrang te wagen, zo drong die schaar 

van uitverkoren zielen zich ijlings om mij heen en staarde en staarde”. 

Codex Egerton 943, 1323/1333: Casella: II, 80-81: “driemaal sloeg ik mijn armen om zijn 

schouders, driemaal hield ik mijn eigen borst omstrengeld”. Pur II, 91: “Casella mio” zingt:  

“Amor che nella mia mente ragiona” (Convivio III) 

Min. Napoletana (c 1360), British museum, ms add 19587: II, 120: “wat moet dat trage geesten” 

IV, 1-17 De ervaring van vreugde of verdriet weerspreekt dat er meerdere 

zielen in ons ontstoken zijn 

Thomas van Aquino” Summa contra  

gentiles II,58: “de activiteiten van de 

ziel hinderen elkaar; er zijn dus niet 

meerdere zielen in ons” 

DOLCE 

 Si dolcimente, si dolci note, al dolce suono, 

melodia dolce, dolce armonia, in dolcezza, 

dolcissimo cante 

 Uscir di mente  “zo devoot en met zo’n 

mooie melodie dat ik ervan buiten mezelf 

raakte” (uit mijn dak) 

Belacqua 

John Flaxman, 1793 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Giovanni_di_Paolo_St._Thomas_Aquinas_Confounding_Averro%C3%ABs.JPG
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Belacqua: musicus, instrument-bouwer uit Florence 

Pur IV,106 “En één van hen, die op 

mij een vermoeide indruk maakte, 

zat daar met de armen om de knieën 

en het gezicht naar beneden 

gekeerd, er tussen” 

Michelangelo Buonarotti (1475-1564) 

Benvenuto da Imola: “Ideo Dantes 

familialiter noverat eum, quia 

delectatus est in sono” 
Codex Urbino, Guglielmo Gerardi 1480: “O Mantuaan, ik ben Sordello  

Codex Egerton 943, 1323/1333: VI, 75: “en de een omhelsde de ander”  

VII 

 

Sordello uit Mantova 

 

Pur VII,7 

“Ik ben Vergilius…” 

Dante standbeeld Trento 

Codex Egerton 943, 1323/1333 

Pur VII,13-15: “en het hoofd in 

schroom gebogen, ging hij weer 

tot de dichter, hem omarmend 

daar waar de knecht de meester 

pleegt te omvatten”  

Codex Urbino, Guglielmo Gerardi 1480 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Dante_and_Virgilio_%28Trento%29.JPG
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Frederico Faruffini, 1864 

Sordello en Cunizza 

 
 

The invective against negligent 

princes which Dante puts into his 

mouth in the 7th canto of the 

Purgatorio is more adequately 

parallelled in his sirventes-planh 

(1237) on the death of his patron 

Blacatz, where he invites the princes 

of Christendom to feed on the heart 

of the hero.  

 

 

“Wee, slaaf”s Italië, huis aller 

smarten, schip zonder stuurman in 

de wilde stormen (…)  

O mijn Florence, gij kunt rustig 

slapen: deze uitval geldt niet u, dank 

zij uw burgers, die zo hun best doen 

om sich braaf te tonen”  

Giacomo Puccini 1858-1924 

Il tritico 

Hel XXX, 43-46, vervalsers: “Om de koningin van de kudde te bemachtigen 
vermomde hij zich als Buoso Donati en paste zo diens testament aan”. ‘Vanwege dit grapje ben ik in de hel gegooid en zo is dat. Maar - met 

permissie van de grote vader Dante,- als u zich vanavond geamuseerd 
heeft, wordt dat mij als verzachtende omstandigheid aangemerkt” 

Oh mio babbino caro 

Oh mijn lieve pappie, 

ik hou van hem, hij is zo knap.  

Ik wil naar de Porta Rossa  

om de ring te kopen!  

Ja, ja, daar wil ik heen!  

en als mijn liefde ijdel is,  

ga ik naar de Ponte Vecchio 

en werp mezelf in de Arno!  

Ik word verteerd door pijn!  

Oh God, ik wil sterven!  

Pappie, heb medelijden!  

Pappie, heb medelijden! 
 

O mio babbino caro  

Mi piace è bello, bello. 

Vo'andare in Porta Rossa a 

comperar l'anello!  

Sì, sì, ci voglio andare!  

e se l'amassi indarno, 

andrei sul Ponte Vecchio,  

ma per buttarmi in Arno!  

Mi struggo e mi tormento!  

O Dio, vorrei morir!  

Babbo, pietà, pietà!  

Babbo, pietà, pietà! 

Oh mio babbino caro 

Oh mijn lieve pappie, 

ik hou van hem, hij is zo knap.  

Ik wil naar de Porta Rossa  

om de ring te kopen!  

Ja, ja, daar wil ik heen!  

en als mijn liefde ijdel is,  

ga ik naar de Ponte Vecchio 

en werp mezelf in de Arno!  

Ik word verteerd door pijn!  

Oh God, ik wil sterven!  

Pappie, heb medelijden!  

Pappie, heb medelijden! 
 

O mio babbino caro  

Mi piace è bello, bello. 

Vo'andare in Porta Rossa  

a comperar l'anello!  

Sì, sì, ci voglio andare!  

e se l'amassi indarno, 

andrei sul Ponte Vecchio,  

ma per buttarmi in Arno!  

Mi struggo e mi tormento!  

O Dio, vorrei morir!  

Babbo, pietà, pietà!  

Babbo, pietà, pietà! 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sirventes
http://en.wikipedia.org/wiki/Planh
http://en.wikipedia.org/wiki/Blacatz
http://en.wikipedia.org/wiki/Christendom
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Gaetano Donizetti 1797-1848 

Pur V,133  

“Ik ben La Pia. Ik werd 

geboren in Siena en ben 

gestorven in de Maremmen. 

Degene die met mij gehuwd 

was en mij de trouwring om 

de vinger schoof, weet 

ervan”  

Dante Gabriel Rossetti 1868-1880 

La Pia de’ Tolomei 

  

 

 

 

 

 

Può la mia fiamma spegnersi 

Col viver mio soltanto… 

Meglio è morir che vivere 

in disperato pianto. 

Ah! Sul mio freddo cenere 

spargi tavolta un fiore… 

Ah chi negasti amore 

concedi almen pietà 

Alleen de dood kan mijn 

vurige liefde blussen…. 

Het is beter te sterven dan 

Een ellendig leven te leiden. 

Strooi over mijn koude as 

af en toe een bloem… 

Jij die mij je liefde onthoudt, 

heb ten minste medelijden. 

 

 

 

Può la mia fiamma spegnersi 

Col viver mio soltanto… 

Meglio è morir che vivere 

in disperato pianto. 

Ah! Sul mio freddo cenere 

spargi tavolta un fiore… 

Ah chi negasti amore 

concedi almen pietà 

Alleen de dood kan mijn 

vurige liefde blussen…. 

Het is beter te sterven dan 

Een ellendig leven te leiden. 

Strooi over mijn koude as 

af en toe een bloem… 

Jij die mij je liefde onthoudt, 

heb ten minste medelijden. 
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Sgombra sì nere imagini… 

A Dio solleva il core 

E forza avrai per vincere 

Un contumace amore. 

Scosso dal reo deliro 

Alla virtù renato, 

Raggion del ciel placato 

Il viver tuo sarà 

Verdrijf die donkere beelden…. 

Verhef je hart tot God, 

En je zult de kracht vinden die 

Ongepaste liefde te overwinnen. 

Verlost uit die kwalijke roes 

In deugd herboren, 

Zal je leven schitteren als een 

Zonnestraal in een heldere hemel. 

Franz Liszt 1811-1886 

Met Marie d’Agoult: 

“Op het heetst van de dag gaan wij ons 

vaak even verpozen onder de platanen 

van de Villa Melzi en lezen dan de 

Divina Commedia aan de voet van het 

marmeren beeld van Bomelli. 

Dante geleid door Beatrice. Wat een onderwerp! … jammer dat de beeldhouwer 

het onderwerp zo slecht heeft begrepen; dat hij van Beatrice een dikke, aardse 

vrouw heeft gemaakt; van Dante iets schriels en smals…” 

http://www.youtube.com/watch?v=8cX3hIz8Q74 

Hel IV, 1-3:  

Ruppemi l’alto sonno ne la testa 

Un greve truono , sí ch’io mi ricossi 

Come persona ch’è per forza desta 

http://www.amazon.com/Liszt-Sonata-Minor-Petrarca-Dante/dp/B0000006VI%3FSubscriptionId%3DAKIAIM6WPVEDR5VXHOCQ%26tag%3Dwoodstock0e-20%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0000006VI
http://www.amazon.com/Liszt-Sonata-Minor-Petrarca-Dante/dp/B0000006VI%3FSubscriptionId%3DAKIAIM6WPVEDR5VXHOCQ%26tag%3Dwoodstock0e-20%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0000006VI
http://www.amazon.com/Liszt-Sonata-Minor-Petrarca-Dante/dp/B0000006VI%3FSubscriptionId%3DAKIAIM6WPVEDR5VXHOCQ%26tag%3Dwoodstock0e-20%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB0000006VI
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Dante, symfonisch gedicht voor 

mezzo-sopraan en orkest, 1907-1908 

Giuseppe Verdi 1813-1901 

Vergine madre 

Vergine madre, figlia del tuo figlio, 

umile e alta più che creatura, 

termine fisso d'etterno consiglio, 

 
tu se' colei che I'umana natura 

nobilitasti sì, che 'l suo fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura. 
 

 

Nel ventre tuo si raccese l'amore, 

per lo cui caldo nelI'etterna pace 

così è germinato questo fiore. 

O Moedermaagd, van eigen Zoon de 

dochter, deemoedig en verheven als 

geen schepsel, bekroning van wat 

eeuwig is verordend, 
 

gij zijt het, die de mensheid hebt geadeld 

zo hoog, dat zelfs haar Schepper 't niet 

versmaadde te worden wat Hij zelf eens 

had geschapen! 
 

‘t Was in uw schoot, dat weer de liefde 

ontgloeide, wier gloed in deze tuin van 

eeuwige vrede zo wonderschoon  

de witte roos deed bloeien. 

Vergine madre 

Vergine madre, figlia del tuo figlio, 

umile e alta più che creatura, 

termine fisso d'etterno consiglio, 

 
tu se' colei che I'umana natura 

nobilitasti sì, che 'l suo fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura. 
 

 

Nel ventre tuo si raccese l'amore, 

per lo cui caldo nelI'etterna pace 

così è germinato questo fiore. 

O Moedermaagd, van eigen Zoon de 

dochter, deemoedig en verheven als 

geen schepsel, bekroning van wat 

eeuwig is verordend, 
 

gij zijt het, die de mensheid hebt geadeld 

zo hoog, dat zelfs haar Schepper 't niet 

versmaadde te worden wat Hij zelf eens 

had geschapen! 
 

‘t Was in uw schoot, dat weer de liefde 

ontgloeide, wier gloed in deze tuin van 

eeuwige vrede zo wonderschoon  

de witte roos deed bloeien. 

Vergine Madre 

Vergine madre, figlia del tuo figlio, 

umile e alta più che creatura, 

termine fisso d'etterno consiglio, 

 
tu se' colei che I'umana natura 

nobilitasti sì, che 'l suo fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura. 
 

 

Nel ventre tuo si raccese l'amore, 

per lo cui caldo nelI'etterna pace 

così è germinato questo fiore. 

O Moedermaagd, van eigen Zoon de 

dochter, deemoedig en verheven als 

geen schepsel, bekroning van wat 

eeuwig is verordend, 
 

gij zijt het, die de mensheid hebt geadeld 

zo hoog, dat zelfs haar Schepper 't niet 

versmaadde te worden wat Hij zelf eens 

had geschapen! 
 

‘t Was in uw schoot, dat weer de liefde 

ontgloeide, wier gloed in deze tuin van 

eeuwige vrede zo wonderschoon  

de witte roos deed bloeien. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Granados.jpg
http://www.answers.com/main/Record?a=AMG%20Classical%20Albums%20Shopping%Link&url=http%3A%2F%2Fanswers.shopping.com%2FxFS%3FKW%3DGranados%253A%2BDante%253B%2B5%2BPieces%2Bon%2BPopular%2BSpanish%2BSongs%253B%2BGoyescas%2BAdrian%2BLeaper%26FN%3DMedia%26FD%3D96649%26linkin_id%3D7000800
Vergine madre.avi
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Claudio Monteverdi 

1567-1643  

Lasciate ogni speranza vuoi ch’entrate 

Lasciate ogni speranza vuoi ch’entrate 

Gioachino Rossini 1792-1868 

Kring I: onmatigen; 2e Galerij: de wellustigen 

contrapasso 

Nessun maggior dolore  

che ricordarsi del tempo felice ne la miseria 

 

Er is geen grotere smart  

dan de herinnering aan een gelukkige tijd    

in bange dagen 
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Ary Scheffer 

“Amor condusse noi ad una morte…” 

Alexander Cabanel (1823-1889) 

Nessun maggior dolore  

che ricordarsi del tempo felice ne la miseria 

 

Er is geen grotere smart  

dan de herinnering aaneen gelukkige tijd    

in bange dagen 

Gustav Mahler 1860-1911 

Wir geniessen die himmlischen Freuden 

Gustav Mahler 1860-1911 

Wir geniessen die himmlischen Freuden 
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Lars Edlund *1922   Paradiso   

Come l’augello: Par XXIII, 1-63 

La bellezza di Beatrice: Par XXX, 19-42 

O quanto è corto: Par XXXIII, 121- 

Louis Andriessen, La commedia 2008 

Zo zijn onze noten voor jou en als je ze niet snapt, 

Dan snap je het Laatste Oordeel niet, dan snap je het nooit! 

Louis Andriessen, La commedia 2008 

Zo zijn onze noten voor jou en als je ze niet snapt, 

Dan snap je het Laatste Oordeel niet, dan snap je het nooit! 

Monsignor Marco Frisina Radio Inferno 

Marco Frisina.avi
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When the dark wood fell before me 
And all the paths were overgrown 
When the priests of pride say there is no other way 
I tilled the sorrows of stone 
 

I did not believe because I could not see 
Though you came to me in the night 
When the dawn seemed forever lost 
You showed me your love in the light of the stars 

Loreena McKennitt - Dante's prayer 
Thom Yorke 

Rachel Owen 

Dante’s Reception by 

fourteenth and fifteenth-century 

Illustrators of the Commedia 

 

The image of Dante, poet and 

pilgrim 

 

 There, there 

In pitch dark I go walking in 

your landscape.   

Broken branches trip me as I 

speak.  

 

… 

 

Heaven sent you to me  

To me  

To me 

 

We are accidents  

Waiting Waiting to happen.  

Sepultura Sepultura 

 1. Lost (intro) 

 2. Dark Wood Of Error 

 3. Convicted In Life 

 4. City Of Dis 

 5. False 

 6. Fighting On 

 7. Limbo (intro) 

 8. Ostia 

 9. Buried Words 

10. Nuclear Seven 

11. Repeating The Horror 

12. Eunoé (intro) 

13. Crown And Mitre 

14. Primium Mobile (intro) 

15. Still Flame 
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De muziek in de Divina Commedia 

 
- Troubadours 

- Gregoriaans 

DE VULGARI ELOQUENTIA  

1303-1305 

 Je hebt de zouteloze constructies van de ongeletterde 

zoals: “Petrus amat multum dominam Bertam”.  

 Dan die van de geleerden, dan die van degenen die 

kennis gemaakt hebben met de retorica. 

 “En dan is er de smaakvolle, elegante en verheven 

constructie van de illustere schrijvers (…) deze 

constructie wordt enkel in illustere canzonen 

aangetroffen, bijvoorbeeld bij …. 

Aimeric de Peguilhan 

(1175 - 1225)  

 

Si con l’arbres che per sobrecarnar 

 

Zelfs zoals de boom die te zwaar 

belast wordt 

Arnaut Daniel  

1150 Ribeirac (Dordogne), 1195 
 

Sols sui che sai lo sobraffan ch:m sorz 

Ik ben de enige die de opkomende 

rampspoed kent 

 

El cominciò liberamente a dire:  

«Tan m'abellis vostre cortes deman,  

qu'ieu no me puesc ni voill a vos 

cobrire. 

  

Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan;  

consiros vei la passada folor,  

e vei jausen lo joi qu'esper, denan. 

  

Ara vos prec, per aquella valor  

que vos guida al som de l'escalina,  

sovenha vos a temps de ma dolor!». 

Citaat Purgatorium XXVI 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Arnaut_Daniel_-_BN_MS_fr_12473.jpg
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Arnaut Daniel 

La chanson d’ongle et d’ oncle 

Het lied van nagel en oom 

 

Lo ferm voler qu’el cor m’intra 

no’m pot ges becs escoissendre ni ongla 

de lauzengier, qui pert per mal dir s’ arma. 

E car non l’aus batr’ ab ram ni ab verga, 

silvals a frau, lai on non aurai oncle, 

jauzirai joi, en vergier o dinz cambra. 

 

Mijn ferme hartenwens kan de bek noch de  

klauw van de leugenaar (die door zijn  

woorden zijn ziel verliest) van mij afnemen.  

En  omdat ik hem niet durf te slaan met twijg of  

stok, zal ik heimelijk, waar mijn oom niet is, de 

vreugde smaken in boomgaard of slaapkamer. 

 
 

Arnaut Daniel 

La chanson d’ongle et d’ oncle 

Het lied van nagel en oom 

 

Lo ferm voler qu’el cor m’intra 

no’m pot ges becs escoissendre ni ongla 

de lauzengier, qui pert per mal dir s’ arma. 

E car non l’aus batr’ ab ram ni ab verga, 

silvals a frau, lai on non aurai oncle, 

jauzirai joi, en vergier o dinz cambra. 

 

Mijn ferme hartenwens kan de bek noch de  

klauw van de leugenaar (die door zijn  

woorden zijn ziel verliest) van mij afnemen.  

En  omdat ik hem niet durf te slaan met twijg of  

stok, zal ik heimelijk, waar mijn oom niet is, de 

vreugde smaken in boomgaard of slaapkamer. 

 
 

Neumen ‘in campo aperto’: viva voce 

De abdij van Pomposa 

waar Guido d’ Arezzo het 

notenschrift bedacht 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Arnaut_Daniel_-_BN_MS_fr_12473.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Arnaut_Daniel_-_BN_MS_fr_12473.jpg
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Tripartite structuur 

 Séparation: hel, lichaam: journalistiek 

 Marge: vagevuur, verbeelding: poëzie 

 Agrégation: paradijs, direct: “per verba non si 
poria”  per erba (Glaucus)? 

 

 

 Achtergrondmuziek, persiflage 

 Tientallen gezangen 

 Alleluia, hosanna, agnus Dei 

     

  

Beginregels divina commedia 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai per una selva oscura, 

che la diritta via era smarrita. 

 

Ah! quanto a dir qual era è cosa dura 

esta selva selvaggia e aspra e forte 

cha nel pensier rinova la paura! 

 

Tant'è amara che poco è più morte.  

 

Midden in het leven was ik van 

het rechte pad geraakt. Toen ik mij 

hervond, stond ik in een donker bos, 

 

zo wild en woest en ondoordringbaar: 

daar  zijn geen woorden voor. Als ik  

eraan terugdenk, schrik ik wéér! 

 

Ja, het is bijna zo bitter als de dood! 

  

Media vita 

Media vita in morte sumus: 

Quem quaerimus adiutorem,  

nisi te Domine? 

Qui pro peccatis nostris iuste 

irasceris: 

Sancte Deus, Sancte Fortis, 

Sancte misericors Salvator, 

amarae morti ne tradas nos. 

 

Midden in het leven zijn wij dood. 

Wie zullen wij om hulp vragen 

tenzij U, Heer? 

Die terecht vertoornd zijt vanwege 

onze zonden:  

Heilige God, Heilige Sterke,  

Heilige Zaligmaker vol ontferming, 

lever ons niet over aan de bittere dood. 
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Media vita 

Media vita in morte sumus: 

Quem quaerimus adiutorem,  

nisi te Domine? 

Qui pro peccatis nostris iuste 

irasceris: 

Sancte Deus, Sancte Fortis, 

Sancte misericors Salvator, 

amarae morti ne tradas nos. 

 

Midden in het leven zijn wij dood. 

Wie zullen wij om hulp vragen 

tenzij U, Heer? 

Die terecht vertoornd zijt vanwege 

onze zonden:  

Heilige God, Heilige Sterke,  

Heilige Zaligmaker vol ontferming, 

lever ons niet over aan de bittere dood. 

Aestimatus sum 

Aestimatus sum cum 

descendentibus in 

lacum. 

Factus sum sicut 

homo sine adiutorio, 

inter mortuos liber. 

V. Posuerunt me in lacu 

Inferiori, in tenebrosis, 

et in umbra mortis. 

Ik word gerekend onder 

hen die neerdalen in de 

kuil. 

Ik ben geworden als een 

man zonder hulp, 

alleen onder de doden. 
 

V. Zij hebben mij geplaatst 

in een diepe kuil, 

in de duisternis en in de 

schaduw van de dood. 

Aestimatus sum 

Aestimatus sum cum 

descendentibus in 

lacum. 

Factus sum sicut 

homo sine adiutorio, 

inter mortuos liber. 

V. Posuerunt me in lacu 

Inferiori, in tenebrosis, 

et in umbra mortis. 

Ik word gerekend onder 

hen die neerdalen in de 

kuil. 

Ik ben geworden als een 

man zonder hulp, 

alleen onder de doden. 
 

V. Zij hebben mij geplaatst 

in een diepe kuil, 

in de duisternis en in de 

schaduw van de dood. 

Purgatorio VIII, 1-18 

Era già I'ora che volge il disio 

ai navicanti e 'ntenerisce il core 

lo dì c'han detto ai dolci amici addio; 

 

 

e che lo novo peregrin d'amore 

punge, se ode squilla di lontano 

che paia il giorno pianger che si more; 

 

 

quand'io incominciai a render vano 

I'udire e a mirare una de l'alme 

surta, che l'ascoltar chiedea con mano. 

 

Ella giunse e levò ambo Ie palme, 

ficcando li occhi verso I'oriente, 

come dicesse a Dio: "D'altro non calme."   

 

 

"Te lucis ante" sì devotamente 

Ie uscìo di bocca e con sì dolci note, 

che fece me a me uscir di mente; 

 

e l'altre poi dolcemente e devote 

seguitar lei per tutto I’inno intero, 

avendo li occhi alIe superne rote. 

Intussen was het uur aangebroken waarop de zeelui, op 

de dag dat ze  van hun dierbaarste vrienden afscheid 

hebben genomen, door heimwee worden verteerd  

 
en de pas vertrokken pelgrim van liefdevol  

verlangen trilt als hij in de verte een klok hoort  

luiden die lijkt te huilen om  de dag die sterft. 

 
En ik begon mijn aandacht te verliezen,omdat ik zag dat 

een van de schimmen was opgestaan en mij met een 

handgebaar verzocht naar hem te luisteren. 

 
Hij vouwde zijn handen samen en stak ze omhoog, terwijl 

hij zijn ogen strak naar het oosten gericht hield alsof hij 

tegen God zei: 'Ik denk aan niets anders dan aan u!'  

 
En daarbij kwam hem met zo'n vrome devotie en zo'n 

lieflijke  melodie het gezang Te lucis ante' over de lippen 

dat ik er bijna van buiten mezelf raakte.  

 
En de andere schimmen zongen vervolgens de  hele 

hymne even mooi en toegewijd met hem mee, terwijl zij  

hun  gezicht op de hemelse sferen gericht hielden. 

Purgatorio VIII, 1-18 

Era già I'ora che volge il disio 

ai navicanti e 'ntenerisce il core 

lo dì c'han detto ai dolci amici addio; 

 

 

e che lo novo peregrin d'amore 

punge, se ode squilla di lontano 

che paia il giorno pianger che si more; 

 

 

quand'io incominciai a render vano 

I'udire e a mirare una de l'alme 

surta, che l'ascoltar chiedea con mano. 

 

Ella giunse e levò ambo Ie palme, 

ficcando li occhi verso I'oriente, 

come dicesse a Dio: "D'altro non calme."   

 

 

"Te lucis ante" sì devotamente 

Ie uscìo di bocca e con sì dolci note, 

che fece me a me uscir di mente; 

 

e l'altre poi dolcemente e devote 

seguitar lei per tutto I’inno intero, 

avendo li occhi alIe superne rote. 

Intussen was het uur aangebroken waarop de zeelui, op 

de dag dat ze  van hun dierbaarste vrienden afscheid 

hebben genomen, door heimwee worden verteerd  

 
en de pas vertrokken pelgrim van liefdevol  

verlangen trilt als hij in de verte een klok hoort  

luiden die lijkt te huilen om  de dag die sterft. 

 
En ik begon mijn aandacht te verliezen,omdat ik zag dat 

een van de schimmen was opgestaan en mij met een 

handgebaar verzocht naar hem te luisteren. 

 
Hij vouwde zijn handen samen en stak ze omhoog, terwijl 

hij zijn ogen strak naar het oosten gericht hield alsof hij 

tegen God zei: 'Ik denk aan niets anders dan aan u!'  

 
En daarbij kwam hem met zo'n vrome devotie en zo'n 

lieflijke  melodie het gezang Te lucis ante' over de lippen 

dat ik er bijna van buiten mezelf raakte.  

 
En de andere schimmen zongen vervolgens de  hele 

hymne even mooi en toegewijd met hem mee, terwijl zij  

hun  gezicht op de hemelse sferen gericht hielden. 

Te lucis ante terminum 

Te lucis ante terminum, 

rerum Creator poscimus, 

ut solita clementia 

 

sis praesul ad custodiam. 

Procul recedant somnia 

et noctium phantasmata. 

 

Hostemque nostrum comprime 

ne polluantur corpora. 

Praesta, Pater omnipotens, 

 

per Iesum Christum Dominum, 

qui tecum et perpetuum 

regnat cum Sancto Spirito. 

U vóór het einde van het daglicht, 

Schepper van al wat bestaat, smeken wij, 

dat Gij in uw gewone welwillendheid 

 

de eerste ter bescherming zijt. 

Dat verre wijken boze dromen 

en nachtelijke drogbeelden. 

 

houd onze vijand in bedwang 

opdat ons lichaam zuiver blijft. 

Geef dit, almachtige Vader, 

 

door Jezus Christus, de Heer, 

die met U in eeuwigheid heerst, 

samen met de Heilige Geest. 
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De Divina Commedia als muziek 

- De tekst als kunstwerk 

- De lectio Divina 

- Het ontstaan van het Gregoriaans 

- De zuiverheid van de taal: LA CRUSCA 

- Lectura Dantis 

Divina Commedia: kunst & wetenschap 

 

 Poëzie: rijm en ritme 

 De structuur van het gedicht: beeldende 

kunst 

 De prosodie van de taal: muziek 

 

 De wetenschap: filosofie en theologie 

De tekst als beeldend kunstwerk 

 3 delen  

 100 canto’s (3x33+1)  

 100.066 woorden  

 terza rima (aba bcb cdc) 
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Structuur Komedie 

           

                             (N)                x               sd 

 Hel:   4720  138.8  9.9 

 Purgatorium 4758  144.2  6.8 

 Paradijs  4758  144.2  5.4 

 

Codex Altonensis 1385 

Van tekst naar muziek 
Graduale Romanum 

 in campo aperto, viva voce 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Lectio_Divina_.svg
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Sala delle pale  

e delle gerle 

 

1313: Boccaccio  

http://en.academic.ru/pictures/enwiki/66/Boccaccio01.jpg
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Joop Keesmaat Joop Keesmaat 

Quali colombe, dal 
disio chiamate, 

con l'ali alzate e ferme 
al dolce nido  

vegnon per l'aere dal 
voler portate; 

cotali uscir de la 
schiera ov'è Dido, 

a noi venendo per 
l'aere maligno. 

Sì forte fu l'affettuoso 
grido. 

Zoals duiven, door verlangen 
gedreven 

met gepreide vleugels 
gestaag het zoete nest 

opzoeken terwijl hun willen 
hen door de lucht draagt 

zo kwamen zij uit de groep 
van Dido 

naar ons toe, dwars door de 
onheilspellende lucht 

Zo krachtig klonk mijn 
hartekreet. 

 

 

 

HEL V 82-87 

Roberto Benigni Tutto Dante 
Quali colombe, dal disio 
chiamate, 

Zoals duiven, door verlangen 
gedreven 

con l'ali alzate e ferme al 
dolce nido  

met gepreide vleugels 
gestaag het zoete nest  

vegnon per l'aere dal voler 
portate; 

opzoeken terwijl hun willen 
hen door de lucht draagt 

cotali uscir de la schiera ov'è 
Dido, 

zo kwamen zij uit de groep 
van Dido 

a noi venendo per l'aere 
maligno. 

naar ons toe, dwars door de 
onheilspellende lucht. 

Sì forte fu l'affettuoso grido. 

Zo krachtig klonk mijn 
hartekreet. 

 

Badia 

Benigni Forli.avi
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Bologna, 2 agosto 1980 

Carmello Bene 

2-9-1981 Asinelli 

Garissenda 

Film.wmv
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