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Abstract:The prestigious Roberto Benigni (Oscar winner with the film La vita è bella) has re-

launched in Italy the interest for Dante’s poetry. The famous theater and film professional has 

invented a new type of traveling show, in markets, stadiums and sports palaces in many cities in 

Italy, but also in the USA, Canada, Argentina, France, Germany, Spain, Greece. 

 

Keywords: theater, literature, one-man show, history of culture, Dante Alighieri. 

 

 

În contextul inițiativelor de aducere în atenția publicului larg a valorilor culturale 

eterne, trebuie consemnate spectacolele realizate de un prestigios artist contemporan. Sunt 

două mari concepte - sau realități - de clarificat: Dante Alighieri și Roberto Benigni. Dante 

este cel mai important poet italian, a scris capodopera de răsunet din perioada medievală, 

Divina Comedie, o lucrare complexă, până la un punct dificil de înțeles, un poem de amplă 

respirație epică, o operă de artă care până în zilele noastre a determinat apariția câtorva sute 

de cărți cu comentarii și analize. În fiecare săptămână se publică, la nivel mondial, cel puțin 

o carte despre Dante Alighieri, pentru a-l explicita. Textul Divinei Comedii este foarte 

întortocheat, pornind de la nivelul literal, în care ni se comunică numeroase întâmplări, un 

fir epic arborescent, până la nivelul simbolic, alegoric, de istorie și politică medievală, de 

filosofie inspirată din Sfântul Toma de Aquino și Aristotel. Ni se vorbește despre Infern, 

Purgatoriu și Paradis, cele trei ținuturi de după moarte, și despre mântuirea sufletului. 

Avem așadar un poem istoric, filosofic, teologic, de pedagogie socială, considerat pe bună 

dreptate realizarea supremă a literaturii italiene. Dante este pus alături de Shakespeare, 

Homer și alte vreo două nume din repertoriul mondial al tuturor timpurilor. 

Pe de altă parte îl avem pe Roberto Benigni, un comic de primă mână, un om de 

teatru care a performat de asemeni, ca actor, în filme celebre. Punctul de vârf l-a atins cu 

La vita è bella, o operă paradoxală, care vorbește despre Holocaust, unul dintre momentele 

de maximă tragedie din istoria omenirii, dar o face cum foarte puțini au îndrăznit, tragedia 

este văzută prin ochiul unui copil. Pentru ca acel copil să înțeleagă și să poată depăși cu 

bine oroarea care îl ține prizonier, tatăl său, interpretat în film de Benigni, transpune totul 

în ironie și joc și amuzament. O ciocnire copleșitoare între tragic și comic se petrece în acel 

film, care pe bună dreptate a fost recompensat cu trei premii Oscar, pe lângă alte distincții. 

S-ar pripi cel care l-ar considera pe Roberto Benigni un simplu comediant, o paiață. El și-

a experimentat deja talentul, cu succes, în domenii de maximă seriozitate, chiar dacă le-a 
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tratat în mod comic. Însă astfel a îmbogățit temele respective și le-a conferit o nouă 

trăsătură artistică, nebănuită până atunci. 

Ce se întâmplă atunci când actorul comic de azi se întâlnește cu poetul sublim de 

odinioară? Pentru a înțelege mai bine textul lui Dante, încă din Evul Mediu până în zilele 

noastre, s-a încetățenit un ceremonial cultural foarte util, numit Lectura Dantis, lectura lui 

Dante. Un vorbitor avizat, bun cunoscător, apare în fața publicului, a elevilor, a studenților, 

citește versurile poemului, apoi le comentează, le explicitează. În lipsa clarificărilor, a 

interpretărilor, textul rămâne labirintic și aproape imposibil de înțeles. Divina Comedie nu 

este o carte ca toate celelalte, cu care te ascunzi într-un colț, pe care o citești singur, o 

înțelegi și astfel te-ai îmbogățit spiritual. Divina Comedie se citește în public, după modelul 

medieval - când unul cunoștea alfabetul, iar toți cei din jur nu, iar atunci se adunau să-l 

asculte - și este explicată în public. Dar asta corespunde și unei abordări preponderent 

didactice. Peste tot pe glob, din colțurile cele mai îndepărtate și până în Europa, ca să nu 

mai vorbim de Italia, există o tradiție îndelungată a întâlnirilor Lectura Dantis, în școlile și 

universitățile care au catedre de limba italiană. Acest demers cultural-educativ a fost 

inaugurat, la câteva decenii după moartea lui Dante, de către Giovanni Boccaccio care, cel 

dintâi, la invitația Consiliului Orășenesc din Florența, a citit și a comentat în fața poporului 

primele cânturi din Infernul, în biserica Santo Stefano di Badia, în fiecare duminică, după 

terminarea liturghiei. 

Întâlnirea lui Roberto Benigni cu Lectura Dantis se desfășoară azi sub ochii noștri. 

Actorul a început, la un moment dat, să recite spontan, în cadrul unei emisiuni la 

televiziunea italiană, câteva versuri celebre. Spre surprinderea celor prezenți, însă, părea 

că nu se mai oprește, iar inițiativa lui s-a dovedit concretizarea unei pasiuni îndelung 

cultivate. Astfel a apărut ideea unui mega-show, a unui imens spectacol dedicat lui Dante. 

O primă serie de 13 serate s-a organizat, în iulie 2006, în Piața Santa Croce din Florența, 

exact în locurile unde Dante a copilărit, pe unde a trecut, unde s-a îndrăgostit de Beatrice, 

cântată apoi în Divina Comedie și transformată în agentul fundamental al mântuirii 

sufletului. Așadar sunt locuri de mare pondere istorică, emoțională și culturală. Piața a fost 

adaptată la necesitățile noului tip de reprezentație și a găzduit acolo, în fiecare seară, circa 

5.000 de spectatori. Apoi totul s-a transformat într-o emisiune televizată, transmisă de RAI 

1, cel mai important canal național de televiziune. Prin măsurători de audiență, s-a stabilit 

că programul a fost urmărit de peste 10.000.000 de telespectatori. A doua serie a show-ului 

“Tutto Dante”, în iulie-august 2012, în aceleași locuri celebre din Florența, a inclus 

prezentarea următoarelor cânturi din Infern. A treia serie, cu 12 reprezentații, în vara anului 

2013, a luat în discuție cânturile XXIII-XXXIV din Infern. Artistul a plecat în turneu 

național, în circa 130 de spectacole despre Dante Alighieri, pe stadioane sau săli sportive 

din Catanzaro, Reggio Calabria, Eboli, Perugia, Ancona, Bologna (în 2006), Trieste, 

Jesolo, Varese, Arezzo, Brescia, Torino, Cuneo, Mantova, Modena, Parma, Montecatini, 

Padova, Forlì, Livorno, Genova, Milano, Roma, Pompei, Potenza, Lecce, Foggia, Strà, 

Bergamo, Lucca, Siena, Grosseto, Florența, Pisa, Porto S. Giorgio, Ravenna, Assisi, 

Sarzana, Viareggio, Messina, Palermo, Cosenza, Caserta, Chieti, Bolzano, Prato, Fossano 

(în 2007). A susținut spectacole despre Dante în fața deținuților din diverse închisori 

(Carcere di Sulmona). A mers în străinătate, la Zürich și Lugano (2008), la Paris, Bruxelles, 

Londra, Munchen, Geneva, Köln, Frankfurt, Atena, Basel, San Francisco, New York, 

Montreal, Boston, Toronto, Quebec City, Chicago, Buenos Aires, Madrid (2009). 
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Care este secretul succesului mondial al lui Roberto Benigni? Ce cuprinde Lectura 

Dantis, pe care el ne-o propune? Spectacolul e segmentat în trei mari părți. Prima este, 

retoric vorbind, de captatio benevolentiae. Protagonistul trebuie să-și cucerească publicul, 

să-l “încălzească”. Și atunci are o primă abordare, de pălăvrăgeală și bîrfă măruntă, în care 

îi flatează, desigur, pe cei care stau în fața lui, dar încearcă mai ales să rupă granița dintre 

Evul Mediu și prezent. Face aluzii usturătoare la realitățile politice incomode ale 

momentului și plasează, cu dezinvoltură, anumite personalități ale vieții publice - cu 

năravuri bine cunoscute - în diverse cercuri ale Infernului. Același rezultat al actualizării îl 

urmărește prin “umanizarea” portretului marelui poet. Aflăm astfel că Dante, pe când își 

scria poemul, era doar un flăcău de 35 de ani, un tinerel, nu trebuie să-l vedem ca pe un 

domn impunător, așa cum apare în statuia din piață. Dacă am pune zece oameni de 70 de 

ani, cap la cap, când moare unul, se naște următorul, deja ne închipuim că suntem pe 

vremea aceea. Ne putem considera contemporani cu Dante. Actorul insistă pe realitățile 

pozitive de la fața locului, dar se lansează și în tururi ironice: îi ia peste picior pe florentinii 

care au declanșat o febră disproporționată, un cult al personalității marelui compatriot. În 

ritmul ăsta, nu vom mai găsi un colț în Florența, care să  nu fie impregnat de personalitatea 

dantescă, azi-mâine se va pune și inscripția: “Esattamente sotto a questa striscia / ci veniva 

Dante a far la piscia”. (Exact sub aceste afișe, venea Dante să se pișe.) Benigni nu se dă 

înapoi de la bădărănii sau grosolănii, pe urmele trubadurilor medievali, a impertinenței 

saltimbancilor. Aici e marele paradox al omului de spectacol, care știe să contopească 

filosofia și teologia din opera lui Dante, cu obrăznicia clovnului, care odinioară scotea 

limba la rege și îl zeflemisea, fiind totodată îndrăgit și apreciat. 

După încheierea primei etape, de captare a publicului, care acoperă cam douăzeci 

de minute din spectacolul de circa o oră (așadar o treime din ansamblu), comentatorul se 

apleacă, în alte vreo 20 de minute, asupra textului propriu-zis. Benigni ia, în fiecare seară, 

un anumit cânt din Divina Comedie, îl explorează vers cu vers, terțină cu terțină. Îl citește, 

se oprește, îl explică. Aduce fiecare pasaj în mentalul activ al spectatorilor, le vorbește 

despre lucruri pe care italienii le-au studiat obligatoriu la școală, dar poate că le-au uitat, 

poate că nu le-au aprofundat. Poate că pe Dante nu l-au cunoscut până atunci ca pe un autor 

de divertisment - așa cum li-l propune Roberto Benigni -, ci ca pe o obligație școlară seacă, 

aridă. Or iată că vine acest saltimbanc și le face spectacol, îi împinge să râdă, și mii de 

oameni ajung să aplaude la unison. Al doilea moment este așadar dedicat citirii și descifrării 

pasajelor din poem, semnificațiilor mai puțin evidente. Benigni este un fin exeget, cu 

lecturi precise din critica dantescă, el pune degetul pe detalii importante, de mare acuratețe 

în interpretare, demonstrând că nu e doar bufonul care binedispune, ci și specialistul 

impecabil în stăpînirea dedesubturilor poemului dantesc. 

După această etapă, se trece la a treia, când luminile coboară în intensitate și, într-

o liniște desăvârșită, de ceremonial sacru, artistul apare, cu o atitudine hieratică, de maximă 

demnitate, în avanscenă. Spotul de lumină se concentrează asupra sa. Acum el recită din 

memorie poezia, cele peste o sută de versuri pe care tocmai le-a citit și le-a explicat în 

atâtea detalii. După ce spectatorii au înțeles semnificațiile medievale, acum ei le lasă 

deoparte și ascultă muzica poeziei, în recitarea sensibilă a unui actor extraordinar. Când se 

termină și al treilea moment al spectacolului, se aștern câteva clipe de liniște, iar apoi 

publicul izbucnește în aplauze. 
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Aceasta e rețeta unui one man show care a electrizat milioane de oameni, care a 

strâns, în piețele din Italia și din lumea largă mii, zeci de mii de spectatori, timp de câțiva 

ani. Iată strategia prin care un uriaș actor, un mare artist al Italiei contemporane, reușește 

să-l aducă în prezent pe genialul poet medieval și să facă spectacol și divertisment, prin 

intermediul unui poem filosofic despre mântuirea sufletului și neliniștile noastre din 

totdeauna, legate de ce anume se va alege de noi după moarte. 
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