
Божанствена комедија 

                                                        Данте Алигијери 

 

 

*Најзначајнији италијански песник касног средњег века 

 

Биографски подаци: 

Рођен је у Фиренци 1265. године у породици плементиог грофовског порекла. 
Његово васпитање било је најбоље какво се могло стећи у то доба. Одлучујући 
по њега био је сусрет са Беатричом из рода Фолка Портинарија, која је дала 
светлост његовог судбини и улила духовност. Она се појављује као једна од 
личности Божанствене комедије. Активан је у политичком животу; борио се 
против политике папе Бонифација VIII, због чега је био изгнан из Фиренце. 
Касније му је понуђена амнестија и повратак у Фиренцу, али је Данте то одбио 
сматрајући поступак понижавајућим. Умро је и сахрањен је у Равени. 

 

Линк за пдф, https://www.knjizara.com/pdf/138152.pdf 

 

*Назив дела: Данте је своје дело назвао само Комедија, држећи се тадашњих 
схватања стила, по коме су трагедије дела која трагично почињу и трагично се 
завршавају, а комедија дела која трагично почињу, а завршавају се срећно. 

https://www.knjizara.com/pdf/138152.pdf


Епитет Божанствена помиње први пут Бокачо у његовм дело о Дантеовом 
животу, зато што назив Комедија, није говорио у довољној мери о тематици 
дела. Као саставни део наслова уводи се као приређивач Лудовико Долће. 

 
Памтимо!  
*Поема је подељена на три дела: Пакао, Рај и Чистилиште. 
*Пакао има уводну песму-укупно 100 песама. 
*Пакао има девет кругова. 
 
                 Кратка анализа дела: обавезно прочитајте! 
 
 
*Пакао: Данте има 35 година и губи се у шуми, а три звери га спречавају да из ње 
изађе. Његов водич кроз пакао и чистилиште биће чувени римски песник Вергилије, 
који је аутор Енеиде, чија се шеста глава сматра Дантовом инспирацијом за стварање 
Божанствене комедије. Кажњени у Паклу  испаштају вечно муке које су сразмерне 
њиховом најгорем греху. Сваки грешник је кажљен двојако, физички и душевно (лишен 
је могућности да види Бога). 

 
                   СВЕ ШТО ЈЕ ОЗНАЧЕНО * ПРЕПИШИ У СВЕСКУ!!! 
 
 

Важно:    
Дантеа воде три водича: Вергилије (Пакао, Чистилиште), Беатриче (Рај), Свети 
Бернард (Емпиреј). 
Вергилије: Енеида – спев о тројанском ратнику, оснивачу Рима 
II круг – развратници: Семирамида, Клеопатра, Јелена, Тристан, Парис, Ахил 
 

Домаћи задатак; 
 
 Пронађите стихове који описују какве околности владају у другом кругу пакла. 
 Издвој мане и пороке који се у овом певању нарочито осуђују. 
 Утврди какав је Вергилијев однос према Дантеу. 
 Представи ликове приказане у другом кругу пакла. 
 Уочи које су још грехове починили, осим развратништва. 
 Због чега Данте нарочито сажаљева судбину ово двоје љубавника, Паоло и 

Франческа? 

  Рок за ваше одоворе је петак 10.04.2020. до 15 часова. Важно је да 

задатке радите самостално, није страшно ако погрешно одговорите, лоше 

је ако шаљете сви исте радове или препишете са интернета. Напомињем 

да све евидентирам и бележим, само радите самостално и не брините. 

                      Желим вам добро здравље и лепо расположење! 



 

                                                          

 


