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Paulo amou Francesca. Esta sabe que ai cor gentil repara sempre amore. 
Francesca, toda cor gentil, não podia recusar o amor de Paulo. Quem se vê amado 
deve amar, como a virtude em pedra preciosa, diz Guinizelli. Amor ch'a nulla amato 
mar perdona. Francesca cede. Uma tempestade selou-lhe o destino no inferno. 
Dante superava neste episódio o amor cortês, que não lograra tocar a transcen
dência. O stilnovismo aprofundava a fenomenologia amorosa, mas não ultrapassa
va a questão da mulher-anjo, tipicamente guinizelliana. Dante recusava o pessi
mismo de Cavalcanti e as lamentações de Cino da Pistoia. Paulo e Francesca, na 
economia do canto V, simbolizam uma nova visão do amor, raiz imprescindfvel pa
ra construção da Comédia. 

Inaugura-se uma teologia do amor. Dante conhece Tomás, Boaventura e 
Bernardo, além dos vitorianos (de modo indireto). Vive-se sob o signo da contem
plação. Aliás, contemplata aliis tradere, revelar aos homens o contemplado. Cac
ciaguida admoestava Dante a não esconder aquilo que via pela graça. A teologia 
do Amor em Dante reveste-se de uma dicção profética Jamais alcançada, poeta e 
vate. Beatriz é uma lenta construção, uma proposta de rompimento entre a distân
cia céu-terra Beatriz, nesse sentido, é um três, muito mais ligada ao Logos re
dentor. Em Dante ocorre uma promessa de redenção; por meio de Beatriz, supera 
o amor pelo Amor. 

Beatriz é um três. Metáfora na Vida Nova, estrutura fundamental para o ex
cursus dantesco. Ela representa a teologia suplantada. É a interrogação viva do 
d1scurso da criação. Remete ao Ovo de Maria e à aquilina Lucia. Do inferno (cha-
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ma que consome) ao pararso (incêndio de amor) há um perfeito conúbio entre Vir
gOio e Beatriz. Esta ainda mais completa. Dante empreende a viagem: novo Paulo, 
novo Enéias em busca do terceiro Céu. 

Beatriz é a promessa do Retorno. A marca indelével da deiformidade. É um 
terminus ad quem. Transfere para o Hierarca o sinal da instauração do execssu 
mysttco et mentali, do êxtase mrstico e mental. Ela não esgota em si a fonte do 
amor. O sorriso de Beatriz é apenas transitivo. A esperança do amplexo final com 
o Amado, pois amor iungit amantem cum amato. Beatriz é anima recta. Francesca 
é anima curva Ambos sentem o peso do amor. O meu amor é o meu peso. Beatriz 
sabe a fogo. Francesca sabe a terra. Mas apenas Beatriz sabe que o amor, muito 
plus se extendit quam viso, que maior é o alcance do amor. Francesca ignora que 
o cor gentil não esgota o mistério do amor, o mistério iniciado na Trindade. E que o 
amor das criaturas é per especulum, através da reflexão especular. Francesca é o 
alter-ego de Beatriz. Esta sorri, aquela chora. O amor cortês recebe uma estética 
ainda mais celestial, supercaelestis. Francesca proclamava a ética cerrada da filo
sofia do amor em voga. O objeto do amor não pode negar-se ao sujeito do amor. 
Beatriz também o confirma, mas de modo transcendente, no axioma seguinte: 
quod ex amore datum est. nullo modo potest melius quam amando rependi. Amor 
da amada para o Amado, elevado pelo encontro e expansão das virtudes cardeais 
com a graça, que aperfeiçoa a natureza. Hã uma aspiração da lntransitividade. 
Elegit enim et preelegit te sponsus tuus, amator tuus. A teovidência é o fim. 

Dante admira o jardim da eterna primavera, dos anjos e dos beatos, na me
tamorfose das rosas e do fogo, nos interstfcios da Cândida Rosa. Para a visão, pa
ra o encontro direto com Deus, a intercessão daquela, que com o seu Ovo primor
dial, seguindo uma eterna determinação, permitiu a Encarnação do Verbo. Lucia e 
Beatriz completam-se em Maria. Maria detpara, sem cuja intercessão não haveria 
o Retorno, o vOo da alma, sua dislanza vuol volar sanz'ali. Toda viagem para o si
lêncio, para a conquista, na interiori Hyerosolima, na Jerusalém interior, singrando 
os mares de Maria. Terminam espelhos, termina a hermenêutica, termina o tempo. 
A bem-aventurança apenas do Amor, che move 'I sole e l'altre stelle. Amor. 
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