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r3zr - RevrmvL

narodil se ve Florencii
setkaI se 5 Beatricí

zasnoubil se s Gemmou

1285-1287 5tudovaI
na univerzitě

1290
1302

Dantovo dí|o časově spadá do středověku, a|e obsahuje zárodky reby|
nesančních myš|enek. Kromě psaní |iteratury a fi|ozofických spisů

1307
1321

působiI v městské
Dante také poIitiCky činný účastniI se někoIika bitev,
radě F|orencie a vykonáva| různá dip|omatická pos|ání. Ve|kou měrou

v BoIoqni
dozvěděl se o smrti
Beatrice
00s0uzen a Vyhoštěn
z Florencie
zaťaI psát $ožskriu
kornedií

zemřeI V Ravenně

jazyka. Jeho ne,jvýznamtaké přispě| k rozvoji 'iazykovědy a italského
nějším dí|em je BoŽská komedie.
|etech 1285_1287 studova|
Dante Alighieri pocháZe| z F|orencie, kde navštěvova| řádovou ško|u'V
získaI později v Paříži. Dů|eŽitou
univerzitu v Bologni, kterou patrně nedokonči|. Fi|ozofické vzdělání
jeho |áska k Beatrici, která zemře|a jako
r0|i, kteÍá poznamena|a Dantovu ce|oŽivotní tvorbu, hrá|a
kterou Dante zača| tvořit V ro(e 1 306.
mladá dívka. Právě ona by|a inspirací k napsání BoŽské komedie,
F|orencii. Zbytek Života strávi| na
Jako zastánce protipapežské strany muse| Dante roku 1 302 opustit
Cestá(h, Žil Ve Veroně a Ravenně'

Dante Alighieri psal milostnou poezii, odborná pojednání o gramatice
i?olitické traktáty. Do dějin literatury se však zapial především*sqim du-

chovním eposem

který představuje pokus o umělecké ztvárnění ce]ého světa a jeho historie. Tento raně renesančníduchovní epos'
in.
spirovaný starověkou literaturou a krest'anskými představami o posmrtném
životě,*rychází ze středověké křesťanské nauky, ale zároveň obsahuje
prvky
typické pro renesanci - Iásku k vlasti, touhu po poznáni,úctu k antické
kultuře a vzdělanosti a prožitek osobní lásky'
l]r:žsí.:.i knmedi*,

*<p*sk* focmedi*

\,
BoŽská komedie se sta|a inspirací mnoha autorů
od renesance po dnešek. Za všechny |ze
jmenovat Mi|tonův Ztracený ráj, Komenského
Labyrint světa a ráj srdce, Goethova Fausta
a Ko||árovu Slávy dceru.

O i;lonarchii

Roku 1313 dopsa1 Dante politický tÍa]<tát
o monarchii, v němž oslavova] univerzá]ní
moc císďe nezávislou na papeži.

Noý

život

Zesnu]é lásce Beatrici je věnován
sborník
mi]ostné poezie Nov\ý žíVot.

(130/-t321)

Božská komedie (Commedia, později La divina commedia) začínáobrazem

temného hvozdu (alegorie světa), v němŽ básníka, který tu zabloudil'
ohro
Žují tři šelmy: pardál, lev a vlčice, ztělesňujícísmyslnost, pýchu
a lakotu. Zběsilý úprk ho zavede na příkrý sráz,kde narazí na svého piri.,odce,
kterého mu
poslala zemřelá Beatrice. Tímto
A|e vidím, že musím pod|e provdy
průvodcem je antický spisovatel
vysvět|it cí| o důvod jeho cest:
Vergilius, který byl ve středověač neznóvečer života, je Ťody,
ku velmi ctěn a uznáván, neboť
anechybě|o mnoho, přiše| trest,
představoval symbol lidského
zag|enství, o poznol by smrt zb|ízka. vědění. S ním prochází Peklem,
kde se setkává s řadou známých,
přátel i odpůrců, vladařů, frlozofu

m

o Ťeči ]iclc'r'é
Ve spise o řeči lidové vysvět1il Dante pravrďa spisormé itďštiny' která prosazovď ve
sr4ých dílech. ZarnýšIi se zde nad tím, jaké
bytosti potřebují k dorozumívání jazyk' kdo
prrmí promluwil a co se s jazyky stďo při
babylonském zmatení. Za původní jazyk
považuje hebrejštinu a ewropské jazyky dě1i
na tři větve.

velikosti viny v devíti stupňovlýh kruzích, v3ii..o.'ů'l
::.J:il
povahy sých hříchů . čímblížeke středu, tím horšínesou provinění.
Poté ho
Vergilius provází Očistcem, který má podobu ostrova s velkou horou.
Dál pohan Vergilius již nesmí jít' a proto se průvodcem v Ráji stává
sama
Beatrice. Cesta Očistcem i Pek]em trvá šest dní a teprve sedmý
den básnik vstupuje do ráje.

i:Íi:

Velkolepě působí kompoziční
stavba básně. Číslatu mají

symbolický ýznam

.

klíčo-

vou roli hraje číslotři _ sk-ladba
má 3 části, kaŽdá obsahuje 33

zpěvů. Zpělry jsou sloŽeny
z tříveršoýchstrof s rýmoým
schematem aba bcb cdc (rýmu-

jí se vždy dva verše obkročně).
KaŽdý verš má jedenáct slabik. Epos aiegoricky po- Eugěne DeIacroix: Dante a VeřgiIius
pisuje poué lidské duše (jednotlivce) i celého lidstva k bohu, hledání
smyslu
Života a spásv.

Dante ve svém dí|e psa| i o českých krá|e:.

a

Až to buo€.
te číst'neuvěříte v|astním oěím' co se o

dozvíte.

